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MINISTERSTVA  ŠKOLSTVÍ, 

     MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ 

REPUBLIKY 
___________________________________________ ________________________________ 
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Srpen  2000   

 
 

                                                          O B S A H 

 
 

 

Část normativní  

 

- Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské  

   republiky  na léta 2000 - 2002, podepsaný v Nikósii  dne 8. června  2000 (angl. znění + neoficiální český překlad) 

- Ujednání  mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního     

   vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta  2000 - 2003,  podepsané ve Varšavě  dne     

   14. června  2000 

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2000, kterým se stanoví koordinační činnosti určených  

  školských úřadů  

 

 

Část metodická 

 

- Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  a  

  Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 

- Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního  

   studia  

 

 

Část oznamovací  
 

- Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických preventivních lékařských prohlídek 

- Oznámení o učebních dokumentech  předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu  speciální základní  

   školy pro sluchově postižené   

- Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší  

  odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR) 

- Informace o udělení schvalovacích doložek 

 

 

 

 

Poznámka : Texty neprošly korekturou. 
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________________________________________________________________ 

 

ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 

 
 

   

 

The Executive Programme 

 

of Co-operation in the Field of Education, Youth and Sport 

 

between the Government of the Czech Republic 

 

and 

 

the Government of the Republic of Cyprus 

 

for the years 2000 - 2002 
 

 

 The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Cyprus ( hereinafter 

referred to as the “Contracting Parties” ), in accordance  with the Article 7 of the Agreement on Co-operation in 

the field of  Culture, Science and Education between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic 

and the Government of the Republic of Cyprus signed in Prague on 16th  April 1971, and desirous to expand 

their co-operation in the fields of education, science, youth and sport,  

 Have agreed on the following programme of co-operation. 

 

 

I.  EDUCATION 

 

Article 1 

 

 The Contracting Parties shall encourage the direct co-operation between the Czech and Cypriot 

institutions of higher education and the signing of bilateral agreements between the respective institutions of 

higher education, particularly universities. The contents of such co-operation will be agreed upon directly  

between the participating institutions.  

 

Article 2 

 

 The Contracting Parties shall promote exchanges of information material of scientific and educational 

nature. 

 

Article 3 

 

 The Contracting Parties shall inform each other about the congresses, conferences and symposia and 

other meetings with international participation, which shall be organised on the territory of the Contracting 

Party´s state. 

 

Article 4 
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 The Contracting Parties shall exchange each year two university teachers for research or lecturing stays  

for a period of 10 days each, depending on the availability of funds. 

 

 

Article 5 

 

The Czech Party will consider the possibility of granting each year a number of scholarships for study 

stays of short duration in the area of interest to the Cypriot Party. The number of scholarships and fields of study 

will be agreed upon through the diplomatic channels. 

The Cypriot Party will consider the possibility of granting each year a number of scholarships for 

specialised studies/attachments of short duration in areas such as Management, Tourism or any other area of 

interest to the Czech Party.  The fields of study shall be agreed upon through  the diplomatic channels. 

 The scholarship scheme offered by the receiving Contracting Party shall be regulated by legal  and 

other regulations in force of that Contracting Party. 

  

Article 6 

 

 During the validity of this Executive Programme the Contracting Parties shall exchange two specialists 

in the field of managerial study as well as secondary vocational study for a period of five days in order to 

familiarise themselves with the activities and services offered by these educational institutions in public and 

private sectors. 

 

 

II. SPORT  AND  YOUTH 
 

Article 7 

 

 The Contracting Parties shall facilitate the co-operation and development of direct contacts between  

Czech and Cypriot sport organisations. 

 

Article 8 

 

 The Contracting Parties shall encourage the co-operation between Czech and Cypriot youth 

organisations. 

 

 

III. FINANCIAL PROVISIONS 

 

Article 9 

 

 The exchanges of persons and delegations within this Executive Programme will be regulated by the 

following financial provisions: 

 

1. The receiving Contracting Party shall bear the costs of travel within its territory for the persons accepted under 

the Article 4 and 6 if related to the agreed programme of visit, provide hotel or similar accommodation, and daily 

allowance for meals and pocket money in compliance with the legal regulations in force of its state. 

2. The receiving Contracting Party shall provide the persons accepted under the Article 5 with a study under the 

same conditions as for the citizens of the state of the receiving Contracting Party, a monthly scholarship at the 

rate, which is determined by the legal regulations in force of its state, offer the accommodation and meals at the 

university hostels and cafeterias under the same conditions as for the citizens of the state of the receiving Party. 

 

 

3. The sending Contracting Party shall cover the travel expenses to the place of destination in the state of the 

receiving Contracting Party and back  for the persons nominated under the present Executive Programme. 

 

Article 10 

 

 The persons accepted within the framework of the present Executive Programme will be provided by 

the receiving Contracting Party with the necessary and emergent medical care free of charge in case of sudden 
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illness or injury during their stay. The medical assistance shall not be provided free of charge in case of chronic 

illness, or denture.        

 

 

IV. MISCELLANEA 
 

 Article 11 

 

 The Contracting Parties shall encourage the co-operation between the National Commissions of 

UNESCO. 

 

 

V. GENERAL PROVISIONS 
 

Article 12 

 

 The sending Contracting Party in nominating its candidates under the Article 5 of this Executive 

Programme shall submit the materials, which will contain the particulars as requested in the questionnaires of the 

receiving Contracting Party until the 31st of March each year, in nominating the candidates under Article 4 and 6 

of this Executive Programme the materials shall be presented at least three months before the proposed date of 

the visit. 

 The receiving Contracting Party shall  inform about the acceptance of the  candidates nominated under 

Article 5 before the 1st of July of the respective year, about the acceptance of the candidates nominated under 

Articles 4 and 6 at least one month before the proposed date of the visit. 

 The sending Contracting Party shall inform the receiving Contracting Party about the exact arrival date 

and the way of transportation of the nominated persons at least two weeks before the proposed arrival date.  

 

Article 13 

 

 The negotiations about the next Executive Programme will take place in Prague. 

 

Article 14 

 

 This Executive Programme does not preclude any possibility of realisation of further activities in the 

field of education, youth and sport. The details will be agreed upon through the diplomatic channels. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 15 

 

 The present Executive Programme shall enter into force on the day of its signature and shall be valid 

until the 31st of December 2002, whereupon it will be automatically extended until the signing of the new 

Executive Programme, if the Parties so agree, unless one of the Contracting Parties shall withdraw from it by the 

written notice six months before its expiration date at the latest. 

 

 

 

Done and signed in Nicosia on 8.6. 2000 in two original copies in the English language. 

 

 

 

 

Jaroslav Soural                                                            Uranios Ioannides 

For the Government                                                    For the Government 

of the Czech Republic                                                 of the Republic of Cyprus 
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(neoficiální překlad) 

 

                                                                                              

Prováděcí plán 

 

spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu  

 

mezi 

 

vládou České republiky 

a 

vládou Kyperské republiky 

 

na léta 2000 - 2002 

 

 

 Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky ( dále jen “smluvní strany”), 

vycházejíce z článku 7  Dohody o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé 

socialistické republiky a vládou Kyperské republiky podepsané v Praze dne 16.dubna 1971 a vedeny snahou 

rozšiřovat svou spolupráci v oblasti vzdělání, vědy,  mládeže a sportu se dohodly  na následujícím prováděcím 

plánu spolupráce: 

 

I. ŠKOLSTVÍ 

 

Článek 1 

 

 Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a kyperskými vysokými školami a 

uzavírání dvoustranných dohod mezi příslušnými  vysokoškolskými institucemi, zejména univerzitami. Obsah 

této spolupráce  bude dohodnut přímo mezi zúčastněnými institucemi. 

 

Článek  2 

 

 Smluvní strany budou podporovat výměny informačních materiálů vědecké  

a pedagogické povahy. 

 

Článek 3 

 

 Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích 

 a sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, která se budou konat na území států  smluvních stran. 

 

Článek  4 

 

 Smluvní strany si každoročně vymění dva vysokoškolské pedagogy k výzkumnému nebo 

přednáškovému pobytu, a to vždy na dobu deseti dnů v závislosti na dostupnosti finančních zdrojů. 

 

 

 

 

 

                                                                  Článek  5 

  

Česká strana posoudí možnost každoročního udělení stipendií na krátkodobé studijní pobyty v oblastech 

zájmu kyperské strany. Počet stipendií a obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou. 
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Kyperská strana posoudí možnost každoročního udělení stipendií na krátkodobé  specializované 

studium nebo stáž v takových oborech, jako jsou např. řízení, turismus nebo v jakýchkoli jiných oblastech, o 

které má zájem česká strana. Obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou. 

 Poskytování stipendií přijímající smluvní stranou se bude řídit zákony a ostatními platnými právními 

předpisy této smluvní strany. 

 

 

 

Článek 6 

 

 Po dobu platnosti tohoto Prováděcího plánu si smluvní strany vymění dva  odborníky ze škol 

zaměřených na oblast manažerského a dále středního odborného vzdělávání na studijní a přednáškový  pobyt v 

délce pěti dnů za účelem seznámení se 

s činnostmi a službami těchto institucí ve veřejném a soukromém sektoru. 

 

 

II.SPORT  A  MLÁDEŽ 

 

Článek  7  

 

 Smluvní strany budou usnadňovat spolupráci a rozvoj přímých styků mezi českými 

 a kyperskými sportovními organizacemi. 

 

 

Článek  8 

 

 Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi českými a kyperskými organizacemi 

mládeže. 

 

 

 

III. FINANČNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 9 

 

 Výměny osob a delegací uskutečňované podle tohoto Prováděcího plánu se budou řídit těmito 

finančními ustanoveními: 

 

1. Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijímaným na základě čl. 4 a 6  výdaje za cesty po území jejího 

státu v případě, že budou vyplývat ze schváleného programu pobytu, poskytne ubytování hotelového typu a 

stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu. 

 

2. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým podle čl.5 studium za stejných podmínek, jaké mají 

občané státu přijímající strany,  měsíční stipendium ve výši, která bude určena podle platných právních předpisů 

jejího státu, možnost ubytování  a stravování ve vysokoškolských kolejích a menzách za stejných podmínek, 

jaké mají občané státu přijímající strany. 

 

3. Vysílající smluvní strana uhradí výdaje za cestu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět 

osobám vyslaným na základě tohoto Prováděcího plánu. 

 

 

Článek  10 

 

  Účastníkům přijatým v rámci tohoto Prováděcího plánu poskytne přijímající strana bezplatně nutnou a 

neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu. Zdravotní péče nebude 

bezplatně poskytována při chronickém onemocnění, rovněž zubní protézy nebudou bezplatně poskytovány. 

 

 

 

IV. RUZNÉ 
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Článek  11 

 

 Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi národními komisemi UNESCO. 

 

 

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 12 

 

 Vysílající smluvní strana při nominaci kandidátů podle čl. 5 tohoto Prováděcího plánu předloží 

materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31.března 

každého roku, při nominaci kandidátů podle čl. 4 a 6 tohoto Prováděcího plánu materiály předloží nejméně tři 

měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu. 

 Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí kandidátů nominovaných podle článků  5  do 1. 

července příslušného roku, o přijetí kandidátů nominovaných podle článku 4  a 6 podá zprávu nejméně 1 měsíc 

před navrhovaným datem zahájení pobytu. 

 Vysílající strana oznámí nejpozději čtrnáct dní před zahájením pobytu přesné datum příjezdu  a způsob 

dopravy vysílaných osob.   

   

Článek 13 

 

 Jednání o uzavření příštího Prováděcího plánu se uskuteční v Praze. 

 

Článek 14 

 

  Tento Prováděcí plán nevylučuje možnost realizace dalších akcí v oblasti  školství, mládeže a sportu. 

Podrobnosti budou dohodnuty diplomatickou cestou. 

 

Článek 15 

 

 Tento Prováděcí plán vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do 31.prosince  2002, přičemž 

bude automaticky prodloužen do podpisu nového Prováděcího plánu, pokud jej jedna ze smluvních stran 

písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. 

 

 

 

 

 

Dáno v Nikósii  dne  8.června 2000  ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce. 

 

 

 

 

Za vládu České republiky                                         Za vládu Kyperské republiky 

 

   Jaroslav Soural,v.r.                                                     Uranios Ioannides,v.r. 
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Ujednání  

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

a  Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky 

o spolupráci v oblasti vzdělávání  

na léta 2000 - 2003 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo 
národního vzdělávání Polské republiky (dále jen  "smluvní strany"), ve snaze rozvíjet 
a prohlubovat spolupráci v oblasti základního, středního, vyššího odborného a 
vysokého školství a vědy se dohodly takto: 

Smluvní strany budou spolupracovat při vytváření kulturní a vědecké integrace 
Evropy, budou podporovat různé formy spolupráce v rámci programů Evropské unie 
a Rady Evropy vytvořených pro jednotlivé oblasti, budou podporovat realizaci 
projektů navrhovaných státy Visegrádske skupiny a státy Středoevropské iniciativy a 
projekty v rámci programu CEEPUS, který byl podepsán v Budapešti dne 8. prosince 
1993. 

 

 

 Článek 1 

 

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a 
obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství i odbornou 
pedagogickou literaturu. 

 

 Článek 2 

 

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci veřejných vysokých škol v 
České republice a vysokých škol v Polské republice uskutečňovanou na základě 
dohod o přímé spolupráci, které byly mezi nimi uzavřeny a vymezují rozsah a formu 
spolupráce. 

 

Článek 3 

                                                       

Smluvní strany budou podporovat práci Stálé česko-polské komise  
pro humanitní vědy. Komise bude zasedat střídavě ve státech obou smluvních stran. 

Článek 4 
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Smluvní strany budou podporovat práci Stálé pracovní skupiny  
pro vzdělávání a výměnu mládeže v rámci česko-polské  Mezivládní komise pro 
přeshraniční spolupráci. 

 

Článek 5 

 

Smluvní strany budou podporovat zvyšování úrovně výuky českého jazyka na 
vysokých školách v Polské republice a polského jazyka  
na veřejných vysokých školách v České republice. Za tím účelem bude pokračovat 
působení  učitelů 
  
českého jazyka a literatury na: 
 
Varšavské univerzitě ve Varšavě 
Jagelonské univerzitě v Krakově 
Slezské univerzitě v Katovicích 
Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni 
Opolské univerzitě v Opoli 
Vratislavské univerzitě ve Vratislavi 
 
 
polského jazyka a literatury na: 
 
Univerzitě Karlově v Praze 
Masarykově univerzitě  v Brně 
Univerzitě Palackého v Olomouci 
Ostravské univerzitě v Ostravě 
Slezské univerzitě v Opavě 

 

 Článek 6 

 

Smluvní strany si  každoročně poskytnou za účelem prohloubení znalostí 
jazyka a kultury státu druhé smluvní strany pro studenty a vyučující bohemistiky a 
polonistiky 

a) 12 míst na letní kursy českého jazyka a kultury pořádané veřejnými  
 vysokými školami v České republice, 

b)  12 míst na letní kursy polského jazyka a kultury pořádané vysokými                                        
školami v Polské republice.  

         

 

 Článek 7 

  

     Smluvní strany si vymění každoročně akademické pracovníky  
na studijní, výzkumné a vědecké pobyty v celkovém ročním limitu do 40 měsíců. 
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Článek 8 

 

Smluvní strany si každoročně poskytnou stipendia na celkovou dobu 100 
měsíců pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 
uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými 
školami v Polské republice ke studijním pobytům. 

Smluvní strany si dále každoročně poskytnou až 10 stipendií  
pro studenty polonistiky a bohemistiky na semestrální jazykové studium. 

 

Článek 9 

 

Smluvní strany zajistí v souladu se svým zákonodárstvím možnost výuky 
rodného jazyka a možnost výuky v rodném jazyku pro ty osoby, které patří k polské 
menšině v České republice a české menšině  
v Polské republice. Za tím účelem budou podporovat činnost škol vyučujících v 
rodném jazyce a vyučujících rodný jazyk ve střediscích polské národnostní menšiny 
v České republice a české národnostní menšiny v Polské republice a budou 
podporovat na těchto školách vzájemné zaměstnávání českých učitelů v Polské 
republice a polských učitelů v České republice. 

 

Článek 10 

 

Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v oblasti analýzy obsahů 
současných  českých a polských školních učebnic. 

 

 

Článek 11 

 

Polská strana přijme každoročně 25 učitelů z českých mateřských, základních a 
středních škol s polským vyučovacím jazykem na letní vzdělávací kursy. 

  

Článek 12 

 

Smluvní strany budou podporovat spolupráci základních, středních a vyšších 
odborných  škol  států obou smluvních stran, zejména z příhraničních regionů. 
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Článek 13 

    

Smluvní strany budou podporovat organizování společných seminářů, 
konferencí a sympozií. 

 

 

Článek 14 

 

Smluvní strany si budou vyměňovat delegace pracovníků ministerstev  
za účelem výměny zkušeností a projednávání realizace tohoto Ujednání. 

 

Článek 15 

 

Organizační a finanční ustanovení jsou obsažena v  příloze tohoto Ujednání, 
která je jeho nedílnou součástí.  

 

Článek 16 

 

Toto Ujednání nevylučuje uskutečnění dalších forem spolupráce, pokud se na 
nich smluvní strany dohodnou. 

 

Článek 17 

 

Toto Ujednání vstupuje v  platnost dnem podpisu a bude platit  
do 31. prosince 2003. Platnost Ujednání může být na základě souhlasu smluvních 
stran prodloužena o 1 rok. 

 

 

Dáno  ve Varšavě , dne 14. června 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v 
jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

 

 

 

 

 

Za Ministerstvo školství, mládeže                       Za Ministerstvo národního 
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a tělovýchovy České republiky                            vzdělávání Polské 
republiky 

 

Jan Misiarz                                                          Miroslaw 
Handke  
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          Příloha 

 

 Organizační a finanční ustanovení 

 

1. Vysílající smluvní strana předá návrhy programů studijních, výzkumných a 
vědeckých pobytů osob, které si přeje vyslat do státu druhé smluvní strany, a 
jejich materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající 
smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní 
strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 31. července každého kalendářního 
roku. 

 

    U krátkodobých  pobytů vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní 
straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů a návrhu programu 
alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající 
smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před navrženým 
datem zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob 
příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu. 

2. Doklady nově navrhovaných učitelů si smluvní strany předají 
do 31. května každého kalendářního roku. Smluvní strany potvrdí přijetí nových 
učitelů, jakož i prodloužení působení stávajících učitelů do 31. července každého 
kalendářního roku. Vysílající strana zajistí učitelům didaktickou pomoc a materiály, 
které potřebují k  výuce. 

 

3. Smluvní strany uhradí osobám přijatým na základě článků 3, 7, 8 a 11 tohoto 
Ujednání zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu  
v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kromě zubního a chronického 
onemocnění v souladu s platnými předpisy přijímající smluvní strany. 

 

4. Osobám přijatým na základě  článků  3 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní 
strana poskytne ubytování a stravování podle platných právních předpisů státu 
přijímající smluvní strany. 

 

5. Osobám přijatým na základě článků 14 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana 
poskytne v případě potřeby tlumočníka. Vysílající strana uhradí náklady na 
cestovné a pobyt včetně ubytování. 

 

6. Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana 
uhradí zápisné v souladu s programem kursu, ubytování a stravování. 

 

7. Osobám přijatým na základě článků  7 a 8 tohoto Ujednání přijímající smluvní 
strana poskytne bezplatnou výuku, za úplatu ubytování a stravování ve 
studentských zařízeních za předpokladu, že taková možnost existuje. Výše plateb 
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za ubytování a stravování bude stanovena na základě platných právních předpisů 
pro občany státu přijímající smluvní strany. 

    Vysílající smluvní  strana poskytne stipendium, které zahrne i náklady  
na ubytování a stravování. 

 

8. Osoby, zaměstnávané na základě článku 5 tohoto Ujednání, jsou přijímány 
zásadně na žádost vysoké školy. Těmto osobám náleží měsíční plat po dobu 12 
měsíců v roce a samostatné, dle možnosti bezplatné, ubytování.  Smluvní úprava 
pracovního poměru těchto osob podléhá platným právním předpisům státu 
přijímající smluvní strany včetně předpisům o zdravotním a nemocenském 
pojištění. 

9. Česká strana osobám, které vysílá na základě tohoto Ujednání, uhradí v rámci 
svých rozpočtových možností dopravu do místa přijetí a zpět. 

 

 

 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
č.j. 19 284/2000-25 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2000 

 

 

 

Příkaz 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 9/2000, kterým se stanoví koordinační činnosti určených školských úřadů  

 

Koordinační činnosti určených školských úřadů (dále jen “UŠÚ”) se stanoví takto: 

 

1.     Koordinace v oblasti středního a vyššího odborného školství: 

 koordinace při sestavování zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky,  zkušebních 

komisí pro absolutoria vyšších odborných škol (návrhy na jmenování  předsedů zkušebních komisí, evidence 

termínů).  

 

2.  Koordinace úkolů zadaných ministerstvem spojených s realizací reformy veřejné 

 správy včetně úkolů vyplývajících z Metodického pokynu pro ŠÚ k postupu  

 při provádění změn vyvolaných reformou veřejné správy č.j. 19 306/2000-14. 

3.  Koordinace procesu předávání majetků, činností, závazků atd. z vybraných  školských 

zařízení na regionální pedagogická centra a zodpovědnost za jeho  realizaci. 

4.  Koordinace aktivit směřujících proti xenofobii, intoleranci a rasismu
1
 , k zamezení  týrání a 

zneužívání dětí. 

5. Koordinace činností v oblasti protidrogové prevence a prevence výskytu dalších sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže: 

koordinace plnění úkolů plynoucích z usnesení vlády k protidrogové prevenci a prevenci 

výskytu dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže
2
.  
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6.  Koordinace informačních systémů: 

a)  informační servis o studijní nabídce škol, 

b) shromažďování informací o volných místech pro žáky na střední školy a vyšší odborné  školy, 

c) ve spolupráci s úřady práce evidence uplatnění absolventů středních škol a vyšších odborných škol 

na trhu práce. 

7.  Koordinace v oblasti metodiky týkající se právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 

 zdraví při práci, požární ochraně, civilní obraně, energetice a vodohospodářství apod. 

8.  Poskytují odbornou metodickou pomoc a právní konzultace: 

 na žádost školských úřadů v rámci své koordinační působnosti poskytují odbornou  metodickou 

pomoc a právní konzultace, zejména v pracovněprávních vztazích a  mzdových otázkách pracovníků 

školství. 

9.  Organizace, hodnocení a kontrola: 

a) poskytují ministerstvu podklady pro stanovení odměn jednotlivým ředitelům ŠÚ jako 

 jedno z kritérií pro jejich celkové hodnocení a navrhují odůvodněná zvýšení či snížení 

 osobních příplatků těmto ředitelům, 

b)  v součinnosti s příslušným ŠÚ koordinují a sjednocují postup a kritéria ŠÚ při zápočtu 

 praxe, při přiznávání osobních a zvláštních příplatků a odměn ředitelům škol a  

 školských zařízení zřizovaných ministerstvem. 

 

Zároveň se zrušuje Příloha č. 1 Příkazu ministra č. 12/1998, kterým se určují školské úřady, které budou 

z pověření MŠMT vykonávat koordinační činnost č.j. 23 100/98-25, Věstník MŠMT sešit 10/1998, a Příkaz 

ministra č. 2/2000 č.j. 10 115/2000-25. 

 

 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 16. 6. 2000. 

 

 

 

       Eduard  Z e m a n  v.r. 

        Ministr 

 

____________________ 

 

1 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14423/99 - 22, Věstník 

MŠMT sešit č. 5/1999.  

 

2 Usnesení vlády č. 208/1997 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 

novelizované usnesením vlády č. 731/1999 Pravidla pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

protidrogovou politiku, usnesením vlády č. 111/1998 Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 

let 1998 až 2000 a usnesení č. 209/1997 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a 

prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 a Strategii prevence kriminality do roku 2000 

novelizované usnesením vlády č. 255/1998 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence 

kriminality do roku 2000 za rok 1997, usnesením vlády č. 329/1999 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze 

Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 1998, usnesením  vlády č. 388/2000 Zpráva o plnění úkolů 

vyplývajících ze Strategie prevence kriminality do roku 2000 za rok 1999. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
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ČÁST METODICKÁ 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 

Č.j. 20371/2000 – 25      V Praze dne 26. června 2000  

 

 

 

 

 

Pokyn Ministerstva školství, mládeže  a tělovýchovy k zajištění plnění Dohody o 

vzájemných vztazích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

”ministerstva”)  a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen 

”odborový svaz”) 

 

 

 

 

 V návaznosti na Dohodu ze dne 26. 11. 1998 o vzájemných vztazích ministerstva a  odborového 

svazu a z důvodu zlepšení přístupu školských úřadů k odborovým orgánům v otázkách zaměstnanosti a v 

záležitostech rozpočtového, finančního a mzdového charakteru se stanoví tato povinnost školských úřadů: 

 

I. 

 

a) umožnit účast zástupci oblastní rady odborového svazu (dále jen ”OROS”) na poradách ředitelů škol a 

školských zařízení v jejich působnosti, 

b) projednávat s OROS rozpis prostředků státního rozpočtu přidělovaných prostřednictvím školských 

úřadů na jednotlivé školy a školská zařízení zřizovaných státem nebo obcemi a informovat OROS o 

definitivní verzi tohoto rozpisu a každé jeho případné zásadní změně v průběhu fiskálního roku, 

c) informovat OROS o čerpání prostředků na platy za všechny školy a školská zařízení v jejich 

působnosti. Informace bude prováděna zvlášť za každé čtvrtletí a souhrnně za uplynulý fiskální rok, 

d) projednávat s OROS předem všechna opatření mající zásadní dopad na financování, zaměstnanost a 

platové podmínky většího počtu zaměstnanců škol a školských zařízení v okruhu jejich působnosti. 

 

 

  

II. 
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Tento pokyn nabývá účinnosti dnem  30. června 2000. 

 

 

 

           

   Mgr. Eduard Zeman v.r. 

                                       ministr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program tanečního oboru základních 

uměleckých škol  

pro přípravné studium a I. stupeň základního studia  
 

(Schváleno MŠMT dne 31. 5. 2000 pod č.j. 15 865/2000-22 s platností od 1. 9. 2000) 

  

 

 

Charakteristika tanečního oboru 

Taneční obor základních uměleckých škol (dále jen TO ZUŠ) podchycuje          a rozvíjí taneční 

nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu       s rozvíjením tvůrčích schopností 

prohlubuje taneční výchova duševní život člověka       a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i 

jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, 

které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo 

v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu       a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. 

Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.                                            

          Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a 

proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou 

kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO 

ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, 

představivost, hudební a prostorové cítění,   tvořivost. 

 Výuka TO ZUŠ se člení na přípravné studium (do kterého mohou být přijímány i děti předškolního 

věku), I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční 

průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Na II. stupni se vyučuje 

současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka 

zaměřuje na některý z těchto předmětů jako předmět hlavní. Taneční praxe je určena pro všechny žáky II. stupně 

a navazuje na vyučovací předměty. Dalšími doplňujícími předměty mohou být historický tanec, taneční 

pantomima a základy dějin tance. Studium pro dospělé obsahově navazuje na výuku II. stupně a dále ji rozvíjí. 

Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a 

hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Taneční průprava 

se vyučuje v 1. - 2. roč. I. stupně. Je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování 

celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla 

i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového     a hudebního cítění. Ve 3. - 7. ročníku se 

vyučuje současný tanec, lidový tanec            a klasická taneční technika. Výuka těchto odborných 

předmětů je zaměřena              k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. 

Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro 

vzájemnou pohybovou souhru. Podle specializace učitele a zájmu žáků navazuje na jeden z hlavních předmětů. 
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     Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý 

taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů. Kromě toho žáci získávají základní 

poznatky z dějin tance.  

Rozšířené  vyučování,  zaměřené  na  klasickou taneční techniku a současný tanec (od 2. roč. I. 

stupně), je určeno především pro žáky, kteří se připravují ke studiu tance na konzervatoři nebo ke studiu oborů, 

pro něž jsou tyto znalosti vhodným předpokladem. Učební plány a učební osnovy jsou zpracovány s ohledem na 

požadavky těchto škol.  

     Základem výchovně vzdělávacího procesu na TO ZUŠ jsou aktivní pohybové činnosti, v nichž se 

postupně, systematicky, přiměřenými formami a metodami plní úkoly i  cíle stanovené učebními osnovami. 

    V průběhu školního roku hodnotí učitel žáky s ohledem na jejich aktivní a soustředěnou práci ve 

vyučování. Z tohoto průběžného hodnocení vychází učitel při pololetní a závěrečné klasifikaci a  při návrhu 

postupu do vyššího ročníku. I. a II. stupeň TO ZUŠ zakončí žáci interpretací absolventské taneční skladby na 

závěrečném veřejném nebo interním vystoupení. 

    Cílem TO ZUŠ je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, 

aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat 

taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech. 

     Důležitou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu TO ZUŠ je korepetice. Základem 

práce korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. Korepetitor úzce 

spolupracuje s pedagogem.  

    Doporučená literatura pro učitele slouží k základní orientaci v obsahu, formách a metodách výuky 

jednotlivých předmětů. Při výběru skladeb pro improvizaci a taneční praxi vychází učitel z uvedených příkladů 

hudebních skladeb, pohybových a tanečních her a lidových tanců. Podle svých zkušeností nebo ve spolupráci 

s hudebním pedagogem-korepetitorem  je doplňuje nebo nahrazuje jiným odpovídajícím materiálem. 

 

Charakteristika předmětů 

 

Taneční průprava 

  podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních 

polohách  i  v  pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební 

cítění. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy. V improvizaci pěstuje 

schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních  námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her 

a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti. 

Současný tanec 
rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich 

hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. V taneční 

technice učí žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, 

švihy, vlny, impulsy a  skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, 

k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních 

námětů. Samozřejmou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace. 

Lidový tanec 

rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich 

hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky 

a charakteristické české a moravské lidové tance, případně taneční kroky a lidové tance jiných národů. Vede 

k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby       v 

nejrůznějších úpravách. Aktivním osvojováním tanečního stylu jednotlivých oblastí spolu s poznáváním 

hudebního materiálu (taneční písně, charakteristické taneční rytmy, doprovodná hudba), učí žáky chápat kořeny 

a podstatné rysy naší národní kultury.  

Klasická taneční technika 

rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku žáků. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje 

pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu 

a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. 

 K výuce tance na špičkách lze přistoupit teprve po dokonalém zvládnutí klasické techniky a u 

výjimečně nadaných žáků, speciálně pak v rozšířeném vyučování. 

Taneční praxe 
od 1. ročníku organicky navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování 

taneční techniky a tanečního projevu žáků. Úkolem taneční praxe je přivést žáky k tanci. Zároveň slouží k 
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přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem 

taneční techniky a tanečního projevu žáků se zařazují pohybové a taneční hry lidové i umělé, drobné taneční 

skladby inspirované hudbou pro děti, jednoduché lidové tance a stále náročnější taneční skladby. Příklady 

skladeb pro jednotlivé ročníky jsou součástí učebních osnov.  

 

Metody a formy práce 

Vyučování v tanečním oboru je skupinové. Pohybové činnosti a úkoly zadává pedagog celé skupině, 

sleduje a opravuje pohyb jednotlivých žáků. Sám pedagog se aktivně zapojuje do vyučovacího procesu (zejména 

v nižších ročnících) a svým pohybovým projevem podněcuje správné pochopení a provedení zadaných úkolů. 

Neusiluje o mechanické napodobení svého pohybu, ale náznakem zprostředkuje žákům správnou představu. 

K navozování a upevňování správných tělesných pocitů a k dosažení maximální tělesné citlivosti používá 

vhodné motivace, jimiž podněcuje pohybovou představivost a paměť žáků.  

Zpočátku (v 1. a 2. ročníku) má většina pohybových činností formu hry, přičemž je třeba dbát na 

přiměřenou délku a střídání činností rušných a klidnějších. Soustředění a aktivita žáků jsou přímo úměrné 

zajímavosti motivací a plynulosti přechodů z jedné hry do další. Vyučovací hodina na tomto stupni je jednolitým 

sledem poutavých pohybových a hudebních činností kontrastních v tempu, náladě a zaměření, logicky 

spojovaných vhodnou motivací či náčiním. Důležité je, aby pedagog od počátku omezil vedení vyučování 

hlasem na nezbytně nutné pokyny, vysvětlení a podněty a ponechal dostatečný prostor pro vnímání hudby. 

Od 3. ročníku lze postupně zařazovat stále delší cvičení zaměřená k uvědomělému  zvládnutí jednoho 

úkolu. I  zde  je  však  nutná kompenzace  pohybem  

 

zatěžujícím jinou svalovou skupinu nebo pohybem uvolňujícím, aby neúměrné fyzické a psychické zatížení 

nenarušilo přirozený projev žáků. Postupně se tak formuje stabilní struktura vyučovací hodiny na úvodní část, 

průpravnou, hlavní a závěrečnou. Struktura předmětu taneční praxe se podřizuje studovaným tanečním 

skladbám. 

Pohybové činnosti žáků doplňuje nezbytné teoretické objasňování zákonitostí pohybu, anatomie a 

odborné terminologie. Teoretický výklad není samoúčelný, ale váže se vždy ke konkrétnímu úkolu nebo uvádí 

novou látku. 

V jednotlivých předmětech a ročnících volí pedagog metodické postupy k dosažení stanovených cílů 

podle předpokladů a schopností  žáků. Bere přitom           v úvahu jejich výrazové zvláštnosti a typové 

rozdílnosti. Svými připomínkami zvyšuje náročnost žáků k sobě samým.  

 Při hodnocení je třeba vycházet z průběžného sledování žáků ve vyučování. Základními hledisky při 

hodnocení žáka je zvládnutí zadaného úkolu po stránce technické i výrazové, aktivita, soustředěnost a 

samostatnost v přístupu k jeho plnění, schopnost tvořivé kolektivní souhry a kultivovaných pohybových vztahů, 

vytrvalost, houževnatost a vůle při překonávání chyb a nedostatků. 

            Důležitou a nikoli formální složkou vyučovacího procesu v tanečním oboru je vhodný a ve skupině 

jednotný úbor žáků, který umožní učiteli detailně kontrolovat správnost provedení jednotlivých cviků. 

Součástí metodické práce učitele je péče o vybavení oboru funkčním a vhodným cvičebním náčiním, 

hudebními nástroji, technickým vybavením a vkusnými tanečními kostýmy.   

 

 Učební osnovy jsou návodem, jak postupovat při výuce tanečního oboru na základních 

uměleckých školách. V žádném případě nejsou a ani nemohou být výčtem všech daných  možností. Práce 

s osnovami předpokládá hlubokou znalost problematiky a schopnost tvořivého přístupu jednotlivých  

pedagogů. Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní třídy. 

Je třeba dávat přednost kvalitě výuky před kvantitou, to znamená pokračovat ve výuce teprve tehdy, když 

žáci zadanou látku skutečně pochopí a dokáží s ní tvořivě pracovat.  
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Učební plány tanečního oboru     

 

1. Přípravné studium 

 pro děti 5 - 7leté                                                                      Délka studia: 1 - 2 roky 

___________________________________________       

Předmět____________________________________              

Přípravná taneční výchova 

Celkový počet vyučovacích hodin týdně :         1 - 2 

 

 

2. Základní studium - I. stupeň                                                      Délka studia: 7 let 

 

Předmět  Ročník 

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

Taneční průprava        

Současný tanec        

Lidový tanec        

Klasická taneční technika        

Taneční praxe        

Celkový počet vyučovacích hodin 2 - 3 2-3 3-3,5 4 -4,5 4 -4,5 4 -4,5 4 -4,5 

 

Poznámky: 

1.  Učební plán rozpracuje vedoucí tanečního oboru s ohledem na konkrétní podmínky     

     do vlastního učebního plánu, který schvaluje ředitel školy. Rozpracovaný učební    

     plán musí  závazně dodržovat: 

     a)  stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících, 

     b)  zařazení předmětu taneční průprava v 1. - 2. ročníku, 

     c)  zařazení vyučovacího předmětu taneční praxe v 1. - 7. ročníku, 

     d)  zařazení vyučovacích předmětů současný tanec, lidový tanec a klasická taneční  

         technika  ve 3. - 7. ročníku studia s tím, že podle specializace pedagoga, fyzických předpokladů a 

schopností žáků bude jeden z předmětů předmětem hlavním. Ostatní předměty budou podle specifických 

podmínek školy zařazovány v průběhu pětiletého studia, vždy ale v souladu s učebními osnovami 

předmětu. Obsah učiva může být tedy proměnlivý a pedagog k němu musí přistupovat tvůrčím způsobem 

podle svého učebního plánu během celého studijního cyklu.  

2.  Vyučovací předmět taneční praxe navazuje v 1. - 2. ročníku na předmět taneční       

     průprava, ve 3. - 7. ročníku převážně na předmět hlavní. 

3.  Korepetice se používá v plném rozsahu učebního plánu. 

 

 

 

 

 

Přípravné studium 

 

 

P ř í p r a v n á   t a n e č n í   v ý c h o v a 

_____________________________________________________________________ 
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Výchovně vzdělávací cíle 

 V zajímavých a hravých pohybových činnostech a cvičeních vytvářet návyk správného držení těla, 

vypracovávat elementární tělesnou citlivost, pružnost a obratnost, učit orientaci v prostoru, rozvíjet základy 

rytmického a intonačního cítění     a elementární schopnost rozlišovat dynamiku. Vhodnými náměty a 

přiměřenými hudebními skladbami probouzet vnitřní citlivost, pohybovou fantazii a taneční cítění žáků. 

        Při všech činnostech současně ověřovat zájem a předpoklady jednotlivých žáků pro další studium. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů  

Pohybová průprava  

 Navozovat tělesné pocity a formovat elementární pohybové dovednosti             a návyky potřebné 

pro získání správného držení těla: 

–  protažení a uvolnění celého těla 

–  upevnění pánve (pro správné ovládání těžiště) 

–  protažení a uvolnění páteře 

–  protažení a uvolnění svalů trupu 

–  protažení a uvolnění dolních a horních končetin 

–  vznosné držení hrudníku, šíje a hlavy 

 

Základní polohy na místě: 

–  leh na zádech, leh na zádech pokrčmo, leh na břiše 

–  sed zkřižmo, sed roznožný, sed na patách, sed snožný 

–  klek, klek se vzporem 

–  stoj v I. a II. pozici paralelní i mírně vytočené 

 

Pohyb z místa 

–  chůze přirozená, sunná, na pološpičkách, na patách, na vnějších hranách  

    chodidel - vpřed 

–  průpravné cviky pro taneční chůzi 

–  běh přirozený, sunný, s přednožováním skrčmo - vpřed  

–  průpravné cviky pro taneční běh 

–  poskočný krok vpřed v pravidelném i tečkovaném rytmu  

–  “koníčkový” přeskok, výskoky ve stoji i ve dřepu - na místě a vpřed 

–  přísunný krok bočně, cval bočně 

–  lezení v nízkých polohách  

 

 

Prostor: 

–  dopředu, dozadu 

–  nahoru, dolů 

–  jednoduché půdorysné dráhy 

–  volné rozestoupení čelem k učiteli 

–  rozestoupení čelem k hlavní stěně cvičebního sálu 

 

Vztahy: 

–  dvojice, trojice, volná skupina 

–  řada, zástup, kruh 

 

Obratnost: 

–  rychlé změny základních poloh 

–  “kolíbka” na zádech 

–  kotoul vpřed 

–  “svíčka” bez výdrže 

Hudební průprava 

- tempo (pomalu - rychle,  zrychlovat - zpomalovat) 
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- hudební zvuk (vysoko - nízko) 

- dynamika (silně - slabě) 

- melodie (stoupající - klesající) 

- takt (čtyřdobý, třídobý, dvoudobý) 

- tónina dur-moll (vesele - zádumčivě) 

- přirozené cítění pauzy, závěru a předtaktí 

 

Pohybové a taneční hry 

- jednoduché pohybové a taneční hry se zpěvem, říkadly a doprovodem dětských   

  rytmických nástrojů (lidové i umělé): 

  Hra na mák (V. Mišurcová: Hry se zpěvem) 

  Na Elišku  (V. Mišurcová: Hry se zpěvem)  

  Hry na zimu  (Jeřábková, Lazarová, Ruml: Od jara do zimy) 

  Přišlo jaro  (Jeřábková, Lazarová, Ruml: Od jara do zimy)  

  Hra na muzikanty  (Jeřábková, Lazarová, Ruml: Od jara do zimy) 

- pohybová dramatizace veršů a drobných hudebních skladeb pro děti: 

  Padá listí  (F. Hrubín: Špalíček)  

  Sníh  (Fischer, Hanuš, Seydl: Malované písničky)             

  Laštovička lítá ( I. Hurník: Hudebně pohybová výchova)  

- pohybové a taneční hry s náčiním: 

  Hry s míčky a lehkými míči, (J. Jeřábková: Taneční průprava) 

  Hry se švihadly, obručemi a šátečky (B. Cveklová: Náčiní v taneční výchově) 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura pro učitele 

Jeřábková J.: Taneční průprava.  SPN 1979 

Kröschlová J.: Nauka o pohybu.  SPN 1974, 1979 

Kurková L.:  Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme.  ČSHV 1969 

Kurková L., Eben P., Fejková O.: Hrajeme si na obrázky.  Panton 1973 

Kurková L., Hanuš J., Seydl Z.: Malované písničky.  Panton 1975 

Hanuš: Vteřiny v přírodě.  Supraphon 1971 

Sluka L.: Hry a sny.  Panton 1974 

Dlouhý V.: Ptám se, ptám se, pampeliško 

Cveklová B.: Náčiní v taneční výchově.  UKVČ 1972 

Plicka K., Volf F., Svolinský K.: Český rok. Odeon 1978   

Janžurová Z., Borová M.: Klavírní školička. Panton 1976, 1979 
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Základní studium - I. stupeň 

 

T a n e č n í   p r ů p r a v a 

T a n e č n í   p r a x e 

 

1. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

Výchovně vzdělávací cíle 

     Upevňovat návyk správného držení těla v základních polohách na místě             i v základních 

prvcích pohybu z místa. V pohybové průpravě harmonicky posilovat       a zcitlivovat jednotlivé svalové 

oblasti a zvyšovat (úměrně k anatomickým možnostem) pohyblivost v kloubech. Propracovávat pohyb z místa, 

zejména taneční chůzi a běh. Podněcovat rozvoj hudebního cítění a vnitřní citlivosti. Získané dovednosti 

prohlubovat v taneční praxi. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Pohybová průprava 

Průpravná cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblastí: 

Pánev              

- podsazení, klopení leh na zádech pokrčmo (chodidla na zemi) 

 klek se vzporem 

 sed na patách, sed snožný, sed roznožný, sed roznožný skrčmo 



 24 

- rotace leh na zádech 

 

Trup 

- rovný předklon     sed zkřižmo, sed snožný, sed roznožný 

                               stoj u tyče v závěsu (I. pozice mírně vytočená) i s využitím švihadel 

                               stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

- rovný záklon         sed na patách, sed snožný (s dopomocí) 

Pletenec horní končetiny                

- správné držení ramen       sed zkřižmo, klek se vzporem 

Páteř 

- zaoblení                            leh na zádech pokrčmo (chodidla na zemi) 

                                           klek se vzporem 

                                           sed na patách, sed snožný, sed roznožný 

- prohnutí                            klek se vzporem, sed zkřižmo, sed snožný 

- úklon                                sed zkřižmo, klek se vzporem (s pohybem rukou do stran)  

                                           leh na zádech pokrčmo (chodidla na zemi) 

- rotace                               sed zkřižmo 

Šíje a hlava 

- předklon, záklon,               leh na zádech, leh na břiše  

  úklon, rotace                      sed zkřižmo, sed na patách 

                                            klek se vzporem 

                                            stoj na volnosti (I. pozice mírně vytočená)  

Dolní končetiny 

- ohýbání, protahování         leh na zádech, leh na břiše, sed snožný, sed roznožný  

  v koleně a hlezenním          stoj u tyče (čelem i bokem I. pozice mírně vytočená)  

  kloubu 

- přednožení, unožení leh na zádech 

stoj u tyče (čelem i bokem I. pozice mírně vytočená) 

- zanožení leh na břiše, klek se vzporem 

stoj u tyče (čelem i bokem I. pozice mírně vytočená) 

- vytáčení, vtáčení,              leh na zádech, leh na břiše, sed zkřižmo, sed roznožný 

  uvolňování v kyčelním  

  kloubu 

- procvičení nožní klenby    sed skrčmo 

  a chodidla 

- odvíjení chodidel)   

 

stoj u tyče (bokem I. pozice paralelní i mírně vytočená) 

stoj na volnosti (čelem i bokem 

Horní končetiny 

- ohýbání a protahování        leh na zádech, sed snožný, sed na patách 

  v loketním kloubu               klek se vzporem 

  a kloubech ruky                  stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

- předpažení, upažení,           leh na zádech, sed zkřižmo, sed snožný, sed na patách  

   vzpažení, zapažení             stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená)  

- kyvadlový švih                   stoj na volnosti (I. a II. pozice paralelní i mírně vytočená)                          

   bočný a čelný 

 

Leh na boku  

- procvičit jako výchozí polohu 

Pohyb z místa 
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Chůze vpřed i vzad  - přirozená ve středním a rychlém tempu 

                                - s pomalým odvíjením chodidel 

                                - ve výponu                   

                                - v podřepu    

                                - s přednožováním skrčmo 

Běh vpřed a vzad  - přirozený, měkce i ostře pérovaný 

                             - s přednožováním a zanožováním skrčmo    

                             - z přepadu (podchycením pádu při přenášení váhy vpřed a vzad)  

 

Poskočný krok vpřed  - s nízkým přednožováním pokrčmo v pravidelném rytmu  

                                      ve středním a rychlém tempu 

                                   - s vysokým přednožováním skrčmo v tečkovaném rytmu 

Dvojposkočný krok 

Cval bočně  - měkce vypérovaný ve středním a rychlém tempu 

Cval vpřed 

Otáčky o 90°, 180° a  360°  v pomalém tempu na místě 

Průprava pro skoky  -  pérování v kolenou a nártech v I. a II. pozici paralelní i mírně  

                                    vytočené 

                                 -  podřepy v I. a II. pozici paralelní i mírně vytočené   

                                 -  výskoky v I. pozici mírně vytočené  

                                 -  výskoky ve II. pozici paralelní i mírně vytočené 

                                 -  výskoky střídavě v I. a II. pozici paralelní i mírně vytočené 

                                 -  malé skoky dálkové s rozběhem 

Obratnost 

- kotoul vpřed ze stoje do stoje z místa i s rozběhem 

- kotoul vpřed ze stoje do výskoku z místa i s rozběhem 

- kotoul vzad ze sedu snožmo do kleku i do dřepu  

- kotoul vzad ze stoje roznožmo do stoje roznožmo i snožmo 

- “ svíčka” s výdrží 

- převaly v lehu 

Taneční kroky 

- chůze s měkkým pérováním vahou 

- přísunný krok bočně a vpřed s měkkým pérováním dvoudobý i třídobý 

- cval bočně ve vazbě s přísunným krokem bočně 

- přeměnný krok bočně a vpřed ve vazbě s pérovanou chůzí 

- řezankový krok 

Prostor 

- šachovnicové rozestoupení čelem k učiteli 

- kruh, osma, diagonály 

Vztahy 

- zástup, řada 

- dvojice, trojice, volné skupiny 

Hudební průprava 

- tempo pomalé, střední, rychlé 

- doba a její dvou a čtyřdílné členění 

- dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, doba přízvučná a nepřízvučná 

- dynamika:  slabě, silně, středně silně, důraz 

- legato, staccato 

 

 

Improvizace 
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Vychází převážně z - volné hry s náčiním 

                                - hudební motivace 

                                - pozorování přírody 

Taneční praxe 

- taneční skladby komponované na základě dětské improvizace 

- taneční hry a jednoduché lidové tance např. Cibulička, Řezanka, Hra na lišku,  

   Heli-Heli-Helička 

- taneční skladby komponované na hudbu autorů 20. století a pohybové 

   vyjádření drobných hudebních skladeb pro děti např.: 

       Pohádka o řepě (F. Hrubín: Špalíček)   

       Šípková Růženka (F. Hrubín: Špalíček)  

       Pohádka o plačtivé zimě (L. Kurková, P. Eben: Čtyři zimní obrázky) 

       Strom, Sluníčko (Fišer, Hanuš, Seydl: Malované písničky) 

       Zlatá brána (I. Hurník) 

- pohybové a taneční hry s náčiním: 

       míčky, lehké míče, obruče, kroužky, švihadla, šátečky, stužky 

       (J. Jeřábková: Taneční průprava, kapitola Pohyb s náčiním     

        B. Cveklová: Náčiní v taneční výchově) 

 

 

 

 

2. ročník 

_____________________________________________________________________  
 

Výchovně vzdělávací cíle 

 Upevňovat návyk správného držení těla v základních polohách na místě             i v pohybu z místa. 

Přiměřenými cviky zvyšovat celkovou sílu, pružnost, koordinaci      a aktivní pohyblivost jednotlivých částí i 

celého těla. Zdokonalovat chůzi, běh, poskoky, cval, skoky, obraty, otáčky v různých krátkých kombinacích. 

Dále rozvíjet smysl pro tempo, rytmus a dynamiku pohybu v souladu s hudbou. Získané dovednosti uplatňovat v 

taneční praxi. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Pohybová průprava      

Průpravná cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblastí v základních polohách na místě: 

Pánev 

- podsazení, klopení sed na patách, klek se vzporem, leh na zádech s uvolněnými 

 koleny 

 stoj u tyče i na volnosti (úzká II. pozice paralelní) 

- rotace                            v kleku 

 

- suny                           leh vznesmo 

                                    stoj u tyče i na volnosti (úzká II. pozice paralelní)   

Trup 

- oblý předklon            z lehu na zádech do sedu 

                                    sed snožný a roznožný, sed skrčmo vytočeně z kleku spojného                           

                                    do sedu na patách 

                                    stoj u tyče v předklonu (závěs), v I. a II. pozici paralelní     

                                    i mírně vytočené                                         

                                    stoj na volnosti (I. pozice paralelní) 

- oblý záklon                leh na břiše, leh na zádech 

                                    sed snožný a roznožný, sed roznožný skrčmo, sed na patách 

                                    klek spojný 
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- oblý úklon                 leh na zádech                    

                                    sed zkřižmo, sed roznožný i snožný 

                                    klek se vzporem 

                                    stoj u tyče vzpřímeně čelem i bokem (I. pozice mírně vytočená) 

- rotace                        sed zkřižmo, sed snožný a roznožný 

                                    sed na patách, klek spojný 

                                    stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

- kyvadlový švih           stoj na volnosti (I. pozice paralelní, II. pozice paralelní) 

  trupu do předklonu 

Pletenec horní končetiny  

- zdokonalování                             ve všech sedech, klecích a stoji (I. a II. pozice  

  správného držení ramen               mírně vytočená) 

 (zvedání, spouštění, kroužení)      stoj na volnosti (I. pozice mírně vytočená) 

Šíje a hlava 

- kroužení                                      sed zkřižmo, sed na patách 

                                                      stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená)   

Dolní končetiny                   

- ohýbání a protahování       leh na zádech, leh na břiše, leh na boku 

  v koleni                              ze sedu zkřižmo do sedu roznožmo 

                                            ze sedu snožmo skrčmo do sedu snožmo protaženě 

                                            ze sedu skrčmo vytočeně do sedu snožmo vytočeně  

                                            sed roznožný (flaxe v koleni i nártu) 

                                            ze dřepu se vzporem (úzká II. pozice paralelní) 

- rozvíjení do přednožení,    leh na zádech, leh na břiše, leh na boku 

  unožení a zanožení             sed snožný a roznožný 

  (přes pokrčení v koleni)     klek se vzporem  

                                            stoj u tyče i na volnosti 

- kroužení v kyčelním          leh na zádech, leh na boku, stoj u tyče 

  kloubu 

 

- švihy do přednožení,          leh na zádech, leh na břiše, leh na boku, klek se vzporem, 

  zanožení, unožení               stoj u tyče 

- procvičení nožní                leh na zádech  

  klenby a chodidla               sed snožmo i roznožmo, sed skrčmo, sed skrčmo vytočeně 

                                            stoj u tyče i na volnosti (I. a II. pozice paralelní i mírně                       

                                            vytočená)  

 

- podřepy, dřepy,                 stoj u tyče i na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

   výpony 

Horní končetiny 

- kroužení v ramenním,        leh na zádech, sed zkřižmo, sed odbočný, sed na patách 

  loketním kloubu a              stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

  zápěstí, procvičování 

  ruky 

- připažení, předpažení sed zkřižmo, sed snožmo i roznožmo 

  upažení, vzpažení sed na patách, klek 

  (rovné i zaoblené) stoj na volnosti (I. pozice mírně vytočená) 

- zapažení sed na patách, klek 

 stoj na volnosti (I. pozice mírně vytočená) 

- kruhový švih bočný stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

  i čelný  
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Pohyb z místa 

Plynulá chůze vpřed a vzad 

- v pomalém, středním i rychlém tempu 

- ve dvoudobém  i třídobém taktu  

- ve dvojicích, trojicích i volných skupinách 

Běh vpřed a vzad 

- rozběhy z přepadu, plynulé navazování běhu vpřed a vzad 

- běh ve dvojicích, trojicích i volných skupinách 

Poskočný krok vpřed i vzad 

- s přednožováním pokrčmo i protaženě 

- se silnějším odrazem 

Cval bočně a vpřed 

- v rychlejším tempu 

Otáčky o 90°, 180° a 360°   

- na místě v rychlejším tempu 

Průprava pro skoky 

- výskoky  v I. a II. pozici i střídavě se zvyšováním síly odrazu a výšky skoku 

- dálkové skoky se zvyšováním síly odrazu a délky skoku (s mezikroky i následně) 

 

 

Poznámka: Horní končetiny při pohybu z místa fixovat v určité poloze (připažení,      

                  upažení, v bok, na ramenou, v týle), poskočný krok doprovázet     

                  kyvadlovým protipohybem  horních končetin, při otáčkách jsou horní  

                  končetiny ve volném připažení, při výskocích v mírném upažení. 

Prostor 

- přímé dráhy pohybu z místa všemi směry 

- oblé dráhy (oblouk, kruh, osma, vlnovka) s dostředivým vztahem 

Vztahy 

- dvojice, trojice, čtveřice, spojené přímo nebo s použitím náčiní 

  (např. malé kroužky, švihadla, pentle) 

Obratnost 

- kotoul vpřed ze dřepu i stoje do výchozích poloh ( fakultativně s výskokem před       

   kotoulem i po kotoulu) 

- kotoul vzad ze sedu snožmo i roznožmo, dřepu i stoje do výchozích poloh a kleku 

- “svíčka” ze sedu snožmo i roznožmo, dřepu i stoje 

- průprava pro stoj o rukou a přemet stranou 

Taneční kroky 

- přísunný krok vpřed, stranou 

- polkový krok hladký vpřed 

- třídobý krok   

- dvojposkočný krok vpřed a v točení na místě 

- krok poskočný 

- řezankový krok ve vazbě s krokem polkovým hladkým 

Hudební průprava 

- rytmická cvičení ve dvoudobém, třídobém a čtyřdobém taktu (rytmický motiv dvou 

  až čtyřtaktový)  

- hudební fráze 

- předtaktí 

- triola 

- zesilování - zeslabování 

- charakteristická tempa a rytmy chůze, běhu, cvalu, poskočného kroku, přísunného      

  kroku,přeměnného kroku (citlivá vyjádření tleskáním, hrou na jednoduché rytmické   

  nástroje) 
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Improvizace 

- pohybové vyjádření vlastních námětů dětí (příroda, zvířátka, pracovní činnosti,  

  pohádkové postavy) - učitel sleduje do jaké míry děti uplatňují pohybové návyky   

  a taneční dovednosti a jakou projevují pohybovou fantazii 

Taneční praxe 

- pohybové a taneční hry s náčiním: míčky, lehké míče, obruče, šátky, stužky, kroužky,          

  švihadla  (J. Jeřábková: Taneční průprava, B. Cveklová: Náčiní v taneční výchově) 

 

 

- taneční vyjádření drobných hudebních skladeb pro děti 

  (např. L. Sluka: Letní odpoledne, A. Chačaturjan: Jízda, D. Kabalevskij: Hra s míčem, 

   V. Dlouhý: Ptám se, ptám se pampeliško, O. Jirková: Ve střídavém taktu) 

- lidové taneční hry a jednoduché lidové tance 

  (např. Školácká, Husy-puty, Ráček, Trnaveček, Zajíček, Pásla ovčičky, Žežulička) 
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S o u č a s n ý   t a n e c 

T a n e č n í   p r a x e 

 

 

Předmět současný tanec bezprostředně navazuje na předměty přípravná taneční výchova a taneční 

průprava. Cíle vycházejí z vědomí, že pojetí současného tance není předepsaný systém, ale že je to metoda 

spočívající ve všem, co dnes víme o jeho filozofickém i vědeckém základě a o příslušenství tance k ostatním 

uměním. 

Výchovně vzdělávací cíle 

Cílem výuky současného tance je kultivovat přirozený pohyb dětí na základě znalosti funkcionální 

anatomie a analýzy pohybu a přivést je k jeho správnému používání, tzn. rozmístění síly v těle a správné 

používání opěrného systému trupu, postupné vypracování těžištního pohybu, protažení v tělesné ose i osách 

končetin, průběžné zvyšování pohybového rozsahu, práce na pohybovém detailu. 

Vytvářet trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a pohybem, protože vědomí jejich neoddělitelnosti je 

základem pojetí tance jako výchovné metody i tance                v současném smyslu slova.  Využívat 

vrozené potřeby vyjadřování se pohybem a cíleně pěstovat kreativitu. Přivést žáky k možnosti vyjadřovat se 

pohybem, budovat jejich individuální pohybový slovník. Cíleně pěstovat prostřednictvím taneční výchovy 

sociální inteligenci dětí. 

 

 

3. ročník 

____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

V prvním ročníku pětiletého elementárního stupně zvládnout správné držení těla v základních polohách 

na místě i  v  pohybu z  místa, upevnit schopnost uvědoměle ovládat jednotlivé svalové skupiny a koordinovat 

pohyby těla tak, aby pohybový projev byl harmonický. Zvládnout základní taneční kroky. Rytmické, dynamické 

a prostorové cítění žáků upevnit natolik, aby  mohli úspěšně pokračovat ve studiu současného tance. 

 Získané dovednosti uplatňovat, rozvíjet a prohlubovat v taneční praxi. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů   
 

Průprava v přízemních polohách 

Pánev 

- kroužení                        leh na zádech pokrčmo (chodidla na zemi)  

                                        klek, klek roznožmo 

                                        stoj na volnosti (úzká II. pozice paralelní) 

Trup 

- kroužení                        sed na patách, klek roznožmo  

                                        stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

 

- postupná vlna čelná        sed na patách 

  a bočná                           sed zkřižmo, sed skrčmo vytočeně  

                                        klek, klek se vzporem 

- suny hrudníku                sed zkřižmo, sed skrčmo vytočeně, sed roznožmo,  

                                        sed na patách 

Šíje a hlava 

- osmy                              sed zkřižmo, sed na patách 

                                        stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená)  

Dolní končetiny 

- aktivní vytáčení              leh na zádech, leh na břiše, leh na boku 

  a uvolňování                   sed roznožný, sed zkřižmo, sed skrčmo vytočeně 
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  kyčelních kloubů            klek na jednom koleni, klek se vzporem 

                                        stoj čelem i bokem u tyče 

- švihy do přednožení,      stoj čelem i bokem u tyče 

  unožení, zanožení           stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

- podřepy, dřepy,             stoj čelem i bokem u tyče 

   výpony                          stoj na volnosti (I. a II. pozice mírně vytočená) 

Horní končetiny 

- vertikální a                     stoj na volnosti  

  horizontální osma           (I., II., IV. pozice mírně vytočená, široká II. pozice)                                                                                                                            

- kyvadlový a                    stoj na volnosti  

  kruhový švih                   (I., II., IV. pozice mírně vytočená a s pérováním) 

- osma v zápěstí                sed zkřižmo, sed odbočný  

                                         stoj na volnosti (všechny pozice v mírném vytočení) 

Pletenec horní končetiny  

- suny a kroužení             všechny sedy, kleky a stoj na volnosti  

  ramen v různých            (I. a II. pozice mírně vytočená)   

  kombinacích 

Poznámka: Ve všech průpravných cvičeních v základních polohách na místě připojit 

                   i vhodné polohy horních končetin a hlavy. 

 

Pohyb z místa 

Chůze vpřed a vzad          

- procvičovat všechny druhy chůze v různých tempech, ve dvoudobých, třídobých    

  i čtyřdobých taktech, ve vazbách s ostatními prvky v pohybu z místa 

Chůze dostředivá 

Chůze bočně 

- s křížením vpředu, s křížením vzadu, se střídavým křížením, v pomalém a středním 

  tempu 

 

 

 

Běh vpřed a vzad  

- procvičovat všechny druhy běhu v různých tempech, ve dvoudobých a třídobých  

  taktech, ve vazbách s ostatními prvky v pohybu z místa 

Běh dostředivý 

Běh bočně 

- s křížením vpředu, s křížením vzadu a se střídavým křížením, ve středním tempu  

Poskočný skok vpřed a vzad 

- s přednožováním, unožováním a zanožováním protaženě  

Cval vpřed a vzad 

- ve středním tempu 

Otáčky o 180°a 360° v rychlém tempu v obou směrech 

- hladkými kroky s postupem vzad 

- pérovanými kroky se snižováním těžiště 

- poskoky v podřepu 

- poskočnými kroky v kombinaci s přeskoky 

Prostor 

- postavení v prostoru podle směrové růžice užívané v klasickém tanci  

- dráhy pohybu přímé, lomené, vlnovka, vlásenka 

- oblé dráhy s dostředivým i odstředivým vztahem 

Vztahy 
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- prostorové vztahy dvojic, trojic, skupin  

Obratnost 

- delší vazby kotoulů vpřed a vzad, “svíčky”, stojů o rukou a přemetů stranou  

  v pomalém i rychlém tempu  

Taneční kroky 

- dvojpolka 

- polkový krok hladký v točení 

- valčíkový krok 

- základní krok české mazurky 

- základní kroky českého polonézu 

- krok sousedské hladké 

- kalamajkové příklepy 

Hudební průprava 

- reakce pohybem na různá tempa a jejich náhlé i postupné změny 

- rytmická cvičení ve dvoudobých, třídobých a čtyřdobých taktech s uplatněním  

  synkopy, tečkovaného rytmu a trioly 

- reakce pohybem na dynamické změny v hudbě (pp, p, mf, f, ff) 

Improvizace 

- pokus o vyjádření nálady drobných hudebních skladeb, případně vlastních námětů 

 

Taneční praxe 

- v drobných tanečních skladbách vést žáky k uplatnění získaných dovedností a rozvíjet 

  jejich pohybovou fantazii, tvořivé schopnosti, smysl pro hudební a taneční formu a pro 

  kolektivní pohybovou i vnitřní souhru 

Hudební skladby např.: P. Eben: Čtyři zimní obrázky, Zvony před usnutím 

B. Bartók: Výsměch 

B. Martinů: Jaro v zahradě 

J. Pauer: Kapky deště 

R. Schuman: Fantastický tanec 

J. Letnan: Zázračná muzika 

E. Suchoň: Keď sa vlci zišli, Varila myšička 

J. Hanuš: Vteřiny v přírodě 

V. Novák: Mládí  

P. I. Čajkovskij: Album pro mládež 

 

 

 
4. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

Výchovně vzdělávací cíle 

 V krátkých pohybových vazbách v různých polohách na místě i v pohybu          z místa rozvíjet 

smysl pro plynulý harmonický pohyb celého těla s ohledem na zvládnutí změn polohy těžiště a zdokonalování 

pohybové koordinace. Prohlubovat hudební a prostorové cítění žáků. V improvizaci a výrazových etudách 

uvolňovat jejich osobité tvořivé schopnosti. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů   
 

Průprava v přízemních polohách 

Lehy  (na zádech, na břiše a na boku) 

- krátké vazby pohybů pánve, páteře, trupu, hlavy a dolních končetin vycházející ze     

  změny   polohy těžiště, s citlivým vyvažováním horních končetin 
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- postupná vlna páteře (“píďalka”) v lehu na břiše i na zádech, zpočátku v pomalém  

  tempu 

- procvičování pohybů hrudníku 

Sedy  (všechny druhy probrané v předcházejících ročnících, dále sed uzlový) 

- vazby pohybů pánve, páteře, trupu, hlavy, ramen, paží a dolních končetin  

  vycházející ze změn polohy těžiště 

- procvičování pohybů hrudníku 

- procvičování pohybů horních končetin a ruky 

Kleky na jednom koleně, druhá dolní končetina v přednožení nebo unožení 

- procvičení pohybů pánve (suny, rotace) 

 

Průprava u tyče 

V závěsu čelem k tyči 

- zpružňování a zcitlivování všech částí páteře 

- procvičování pohybů pánve, trupu, ramen a dolních končetin (i s využitím švihadel) 

V postavení  čelem i bokem k tyči vzpřímeně   

- krátké vazby švihových pohybů dolních končetin ve všech pozicích paralelně 

  i vytočeně 

- kruhový švih dolní končetiny 

- krátké vazby podřepů, dřepů a výponů ve všech pozicích paralelně i vytočeně 

- procvičování pohybů chodidel 

- procvičování obratů 

Průprava na volnosti 

- krátké vazby vedených i švihových pohybů trupu, horních a dolních končetin ve všech 

  pozicích (mírně vytočeně) 

- procvičování rotace pánve, hrudníku, hlavy - vedeně i švihově se stejnosměrným  

  i protisměrným pohybem hlavy, s uvolněnými horními končetinami nebo 

  s doprovodnými  pohyby horních končetin 

- procvičování dřepů, podřepů, výponů, pérování v kolenou i nártech ve všech pozicích  

  paralelně i mírně vytočeně 

- výskoky, obraty, otáčky 

 

Pohyb z místa 

Chůze 

- základní formy v různých tempových i rytmických obměnách, do všech směrů, 

  s citlivým vedením a vyvažováním horních končetin, s dostředivým i odstředivým    

  sklonem, v různých půdorysných drahách jednotlivě, ve dvojicích, trojicích, skupinách 

- se sníženým i zvýšeným těžištěm 

Běh 

- základní formy s dostředivým i odstředivým sklonem, s různou dynamikou, s citlivým  

  vyvažováním horních končetin, v různých půdorysných drahách jednotlivě,  

  ve dvojicích, trojicích, skupinách 

Poskočný krok 

- základní formy do všech směrů, v různých půdorysných drahách s různou  

  dynamikou a doprovodným pohybem horních končetin (kyvadlový švih, osmy,  

  kroužení) jednotlivě, ve dvojicích, trojicích, skupinách 

Cval 

- základní formy do všech směrů, v různých dynamických odstínech, v různých  

  půdorysných drahách jednotlivě, ve dvojicích, trojicích, skupinách 

Obraty a otáčky 

- zařazovat funkčně do vazeb chůze, běhu, poskoku a cvalu 
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Skoky 

- dálkový 

- s výměnou dolních končetin vpředu a vzadu (střihový) 

- ze dvou dolních končetin na jednu (druhá do zanožení) v postupu vpřed 

- ze dvou dolních končetin na jednu (druhá do přednožení) v postupu vzad 

- ze dvou dolních končetin na jednu (druhá do unožení) s postupem stranou 

  procvičovat jednotlivě i ve dvojicích 

 

Cvičení obratnosti a rovnováhy 

- různé vazby prvků obratnosti probraných v předcházejících ročnících 

- převaly a přešvihy, jednotlivě i ve dvojicích 

Pohyb s náčiním 

- využívat: v průpravě v přízemních polohách, na volnosti a v pohybu z místa 

                  v improvizaci 

                  v taneční praxi 

Hudební průprava 

 Ve spolupráci s hudebním pedagogem - korepetitorem prohlubovat hudební cítění žáků se zaměřením 

na hudební problémy skladeb vybraných pro improvizaci a taneční praxi. 

Improvizace 

- tanečně vyjádřit kratší hudební skladby nebo úryvky skladeb např.:   J. Hanuš: Les,  

  Kukačka (Vteřiny v přírodě),  S. Prokofjev: Péťa a vlk,  I. Hurník: Čtvero ročních  

  období 

- v krátkých etudách rozvíjet výrazové možnosti pohybu 

Taneční praxe 

- tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu např.: J. Jaroch: Dětská suita, 

  L. Janáček: Říkadla, M. Kopelent: Praštěné písničky 

 

 

 

 

5. ročník 

_____________________________________________________________________ 
 

Výchovně vzdělávací cíle 

     V pohybových vazbách v různých polohách na místě i v pohybu z místa upevňovat smysl pro plynulý, 

harmonický, koordinovaný pohyb celého těla, založený na zvládnutí těžiště. Dále prohlubovat hudební a 

prostorové cítění žáků. V improvizaci a výrazových etudách rozvíjet jejich osobité tvořivé schopnosti. 

 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů  

Průprava v přízemních polohách 

Lehy 

- delší vazby pohybů pánve, páteře, trupu, hlavy a dolních končetin, vycházející  

  z výraznějších  změn polohy těžiště, s citlivým doprovodem horních končetin 

Sedy 

- delší vazby pohybů pánve, páteře, hrudníku, trupu, ramen, horních končetin,  

  hlavy a dolních končetin, vycházející z výraznějších změn polohy těžiště  

- překážkový sed s přední dolní končetinou protaženou i ohnutou 
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Kleky na jednom koleně 

- procvičovat vlnu trupu čelnou s doprovodnými pohyby horních končetin 

Vazby pohybů s přecházením do různých poloh. 

Průprava u tyče 

- vazby pohybů v závěsu na švihadle 

- vazby švihových pohybů dolních končetin v kombinaci s podřepy, dřepy, výpony, 

  ve všech pozicích paralelně i vytočeně, s doprovodnými pohyby trupu, horních  

  končetin a hlavy 

Průprava na volnosti 

- delší vazby vedených i švihových pohybů trupu, horních a dolních končetin s využitím 

  otáček na místě a v postupu z místa 

- nepravé švihy horních končetin 

- kroužení pánve, hrudníku, trupu, horních a dolních končetin a s využitím otáček na  

  místě a v postupu z místa  

- pérování dolních končetin v kolenou i nártech ve všech pozicích paralelně i vytočeně 

  s otáčkami na místě i s postupem z místa 

- víření 

Pohyb z místa 

- chůze, běh, poskoky, cval, obraty, otáčky v nejrůznějších vazbách, prostorových  

  drahách a vzájemných vztazích 

- skoky probrané v předcházejícím ročníku začleňovat funkčně do vazeb chůze, běhu,  

  poskoků a cvalu 

- výskoky z rozběhu s otáčkou o 180° i o 360° 

Cvičení obratnosti a rovnováhy 

- procvičovat prvky probrané v předchozích ročnících v nejrůznějších vazbách 

Pohyb s náčiním 

- využívat v průpravě v přízemních polohách, na volnosti i v pohybu z místa 

- začleňovat do improvizace a využívat v taneční praxi 

 

Hudební průprava 

 Ve spolupráci s hudebním pedagogem - korepetitorem prohlubovat dále hudební cítění žáků se 

zaměřením na hudební skladby vybrané pro improvizaci a taneční praxi.  

 

Taneční praxe 

 Tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu např.: I. Hurník: Vlaštovičky, Babí léto, Kukačka (Čtvero 

ročních období), B. Martinů: Otvírání studánek, V. Novák: Tanec, Rozhovor (Mládí). 

 

 

 

6. ročník 

_____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

 V pohybové průpravě se zaměřit na zdokonalování nejrůznějších vazeb pohybových prvků s důrazem 

na uvědomělý centrální pohyb. Procvičovat švihy, vlny, impulsy, skoky a otáčky. V improvizaci vést žáky k 

samostatnému řešení drobných prostorových, rytmických a vztahových úkolů. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů   
 

Pohybová průprava 
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- delší vazby probraných prvků, včetně prvků obratnosti a rovnováhy, ve všech                                                                                                     

přízemních polohách, u tyče, na volnosti a v pohybu z místa se zaměřením na  dokonalé, citlivé provedení a s 

důrazem na uvědomělý centrální pohyb, vazby  vytvářet s ohledem na individuální možnosti a předpoklady 

žáků a dbát, aby  procvičování nebylo mechanické, podle potřeby využívat náčiní 

- další prvky obratnosti podle schopnosti a dispozic žáků  

Švihy 

- kyvadlový švih trupu a horních končetin čelný i bočný, na místě i s postupem vpřed,  

   vzad  a stranou (krokem, skokem i s obratem) 

- kruhový švih trupu a horních končetin čelný i bočný, ve vazbě se švihy kyvadlovými,   

  s postupem vpřed, vzad a stranou 

- horizontální švih obou horních končetin s obratem o 180° na pološpičce jedné dolní  

  končetiny bočně po diagonále 

- osmičkový švih jednou horní končetinou (vertikální, horizontální i diagonální) na  

  místě s doprovodnou rotací trupu a hlavy, kresba palcovou i malíkovou hranou ruky,  

  podle potřeby využívat švihadlo, šátek, stuhu 

Vlny 

- boční vlna trupu v kleku na jednom koleně (druhá dolní končetina v unožení)  

  procvičovat plynule i s impulsem 

 

 

- čelná a bočná vlna trupu ve stoji na místě ve všech pozicích 

  (ve II. a IV. i s přenášením váhy), s doprovodnými pohyby horních končetin,  

  procvičovat plynule i  s akcenty, podle potřeby využít velký šál  

Impulsy 

- z hrudníku vpřed, vzad, stranou v kleku spojném, sedu na patách i ve stoji 

  (I., II. a IV. pozice paralelní i mírně vytočená) 

Pohyb z místa 

Skoky 

- procvičovat všechny druhy skoků (dálkový, střihový, výskoky, skoky ze dvou dolních 

  končetin na jednu), podle potřeby využívat náčiní 

Improvizace 

V etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu vést žáky k samotnému řešení drobných úkolů 

prostorových, rytmických, výrazových, podle potřeby využívat rytmické nástroje a náčiní. 

 

Taneční praxe 

 Tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu např. B. Martinů: Bajka,                S. Prokofjev: Letní 

den, J. Vřešťál: Modrá, Růžová (Paleta), M. Hlaváč: Kapradí (Poetické etudy). 

 

 

 

 

7. ročník 
_____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

           Zvládnout všechny probrané pohybové prvky a jejich nejrůznější vazby v polohách přízemních, u 

tyče, na volnosti i v pohybu z místa, s důrazem na uvědomělý centrální pohyb. V improvizaci citlivě reagovat na 

hudbu nejrůznějších období a samostatně řešit přiměřené prostorové, rytmické a výrazové úkoly. 

Prostředky k dosažení stanovených cílů  
 

Pohybová průprava 
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Zvládnout vazby probraných prvků včetně prvků obratnosti a rovnováhy ve všech přízemních polohách, 

u tyče, na volnosti i v pohybu z místa s důrazem na uvědomělý centrální pohyb. Podle potřeby využívat různé 

druhy náčiní. Vazby vytvářet s ohledem na individuální možnosti a předpoklady žáků. 

Švihy 

- kruhový švih jedné dolní končetiny ve stoji na volnosti i s postupem vpřed a vzad, 

  s doprovodnými pohyby horních končetin a trupu 

- osmičkový švih jedné horní končetiny s otáčkou o 360°na pološpičce jedné dolní  

  končetiny (s postupem po diagonále) 

- horizontální švih obou horních končetin s poskokem a otáčkou o 180° i 360° 

Vlny 

- čelná i bočná vlna trupu ve stoji na místě, s přenášením váhy i s postupem z místa,  

  s doprovodnými pohyby horních končetin, procvičovat plynule i  s akcenty 

Impulsy 

- z pánve vpřed a stranou z přednožení a unožení do výpadu, procvičovat u tyče,  

  na volnosti, s postupem z místa, s doprovodnými pohyby horních končetin 

Skoky 

- procvičovat všechny druhy skoků z předchozího ročníku, podle potřeby využívat  

   náčiní 

Improvizace 

 V etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu vést žáky k samostatnému řešení přiměřených 

prostorových, rytmických i výrazových úkolů (jednotlivě i ve skupinách), podle potřeby využívat rytmické 

nástroje a náčiní.   

 

Taneční praxe 

            Připravit taneční skladbu pro závěrečné vystoupení. Příklady hudebních předloh: 

A. Dvořák: Impromptus, Dvě perličky, B. Smetana: Menuet B Dur, J. V. Tomášek: Eklogy,  S. Prokofjev: Čtyři 

tance, E. Schulhoff: Ostinato, J. Vřešťál: Tři etudy,         P. Eben: Sonatina semplice, I. Krejčí: Divertimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L i d o v ý   t a n e c 

T a n e č n í   p r a x e 
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Cílem výuky předmětu lidový tanec je vychovat v žácích úctu a obdiv                k bohatým 

tradicím našeho národa, poskytnout všem dětem poznání půvabu a specifiky lidového tance tak, aby byl pro ně 

přitažlivý i ve svých původních formách.  

Lidové taneční hry a písně, zařazované od přípravného studia, lze tematicky motivovat jednotlivými 

ročními obdobími. 

Výuka lidového tance ve 3. ročníku navazuje na předměty přípravná taneční výchova a taneční 

průprava. Během 3. - 7. ročníku se žáci podle svých schopností postupně seznámí s českými, moravskými a 

základy slovenských tanců s tím, že vyučující mohou využít i materiálů různých regionů. 

Na II. stupni základního studia se vyučují náročnější formy českých, moravských a slovenských tanců a 

lidové tance jiných národů. 

Při výuce lidových tanců je vhodné využívat nejen klavírního doprovodu, ale      i originálních 

nahrávek lidových muzik. 

 

  

 

3. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

 

Dětské lidové hry a tance z Čech 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Zvládnout základní prvky vybraných dětských lidových her a tanců se zřetelem                  k 

charakteristickému stylu provedení. 

 

Při hodinách lidového tance používat:  dívky   -  cvičné sukně z přírodního materiálu 

                                                            chlapci - lehké plátěné kalhoty 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

- jednoduché pérování vahou v I. pozici paralelní ve dvoudobém a třídobém taktu 

- dvojité pérování vahou v I. pozici paralelní ve dvoudobém a třídobém taktu 

- “kolíbka” v I. pozici paralelní vpřed, vzad 

                  ve IV. pozici paralelní - kročně 

- podřepy, dřepy, výpony 

- potlesky, podupy dvojité, trojité 

- paže: příprava - z volného připažení ruce přímo v bok      

                         - obloučkem v bok 

            držení   - v bok 

                         - v mírném upažení 

Vše procvičovat u tyče a na volnosti. 

 

Taneční kroky 

Chůze  -  hladká (přirozená) 

            -  pérovaná (houpavá) 

V různém tempu,  ve dvoudobém i třídobém taktu. 

Běh hladký (přirozený) 

Krok dvojposkočný a poskočný 

Krok přísunný 

Krok přeměnný 

Krok cvalový 

Výskoky  - ve dřepu na místě, z místa a v točení 

Otáčení  - na místě vyšlapáváním 
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Taneční praxe 
 

Dětské lidové taneční hry a tance 

Nejdříve nácvik písně, pak pohybu. 

Dokola (Vítej, vítej máji), Hřej, sluníčko, hřej, Žalman, Pásla ovečky, Na káčera, Ráček, Zahradník, Koně, 

Cibulačka, Na husičky, Zajíček, To je zlatý posvícení, Na Adama, Stonožka (Komáři se ženili), Maličká su, 

Pletla jsem. 

 

Doporučená literatura pro učitele 

František Bonuš: Lidové tance (Ústav lidové kultury ve Strážnici 1995) 

 

 

 

4. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

České lidové tance 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

       Zvládnout základní prvky českých lidových tanců se zřetelem k charakteristickému stylu provedení. 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Taneční kroky 

Chůze  -  hladká 

            -  pérovaná  

V různém tempu,  ve dvoudobém i třídobém taktu. 

Obměňovat s potlesky, podupy, vpřed, vzad,  s obraty a otáčkami. 

Běh  - hladký 

Vpřed, vzad, v otáčkách. 

Krok přísunný  -  vpřed, vzad 

                         -  jednostranný 

                         -  střídostranný 

Ve dvoudobém i třídobém taktu. 

Krok cvalový  -  hladký  

                       -  skočný    

Vpřed, stranou, vzad. 

Krok polkový  -  hladký 

Vpřed, vzad, v otáčce. 

Krok dvojposkočný a poskočný  - ve vzájemné kombinaci 

                                                   -  v kombinaci s polkovým krokem hladkým 

                                                   -  v otáčce             

Krok sousedské  

         sousedská  -  hladká 

                           -  přísunná 

                           -  vyšlapávaná 

Trojdup a čtyřdup 

                 trojdup  -  trojnatřásák 

                 čtyřdup -  čtyřnatřásák 

Krok patošpičkový - bez poskoku 

                              - s poskokem   

Krok dvojpolkový  - spojení patošpičkového kroku s polkovým krokem a naopak, 

                                 s postupem vpřed 

Poskoky řezankové a dvojřezankové 
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Rejdování - natáčení vpravo, vlevo 

 - krokem polkovým, krokem sousedské 

Krok příklepový  (holubcový) 

Krok polonézový  -  polonézová chůze  

                             -  polonézový trojkrok                

Všechny uvedené prvky procvičovat v řadách, po diagonále, později po kruhu.  

Taneční praxe  -  s použitím probraných tanečních kroků 

Nejdříve zařadit nácvik písně, pak pohybu. 

Dbát důsledně na zpěv i při tanci. 

Lidové taneční hry a tance 

Ševcovská, Řezanka, Že nevíte, Bednář, Mlynářský, Čtyřpárová, Zahradníček, Boleslav, Manžestr, Kovářka, 

Plácavá, Kalamajka, Vokolo Nymburka, Na bobku, Hulán, Otče náš, Doudlebská polka, Bažant.   

Doporučená literatura pro učitele 

Publikace od Františka Bonuše,  Radomila Rejška, Zdenky Jelínkové a Evy Binderové. 

 

5. ročník 

____________________________________________________________________ 

      

České lidové tance 

Výchovně vzdělávací cíle 

 Zvládnout základní prvky obtížnějších českých lidových tanců se zřetelem                         k 

charakteristickému stylu provedení. 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Taneční kroky 

Krok natřásaný (třasák)   -  na čtyři 

                                        -  na tři 

Krok mazurkový   - na jeden krok (krok přísunný a poskok) 

                             - na dva kroky (dva kroky a poskok) 

                             - na tři kroky (chůze s akcentováním 1. doby, první krok  

                                vypérovaný) 

Po zvládnutí kroků vpřed, procvičovat v otáčce (druhým krokem a poskokem). 

Krok obkročákový  -  hladký 

                               -  poskočný 

                               -  houpavý (natřásaný)   

Šotyš - polka      -  dva krůčky poskočné a jeden krok přeměnný poskočný 

Maděr - polka     -  jeden přeměnný krok poskočný a dva dvojposkočné kroky 

Kroky skočné (krok skočákový) 

Skočná je nejtěžším krokem obkročákovým - přeskoky z nohy na nohu. 

Tančí se bez otáčení, s otáčením, na místě nebo s postupem z místa. Po zvládnutí         v kombinaci  s jiným 

obkročákem. 

Všechny kroky procvičovat nejdříve po diagonále, později po kruhu. Vše vpřed, vzad, později v otáčce sólově a 

po zvládnutí v párech. 

 

Taneční praxe - s použitím probraných kroků 

Nejdříve nácvik písně, pak tance se zpěvem. 

Dupák 

Naše husa 



 41 

Měla babka 

Mateníky - tance s proměnlivým taktem 

Pravidelné:  Bublavá   -  typ čtyřtaktový, pravidelné střídání  / SS / OO / 

                   Sýkorka   -  typ pětitaktový / SS / OO / S / 

                   Červená růžičko  -  typ šestitaktový / SS / OO / SS / 

Nepravidelné: Vejr 

                       Kucmoch 

Kola - Kolečka 

Kolečkový krok   -  tříčtvrteční nebo tříosminový  -  kolečkový trojkrok vyšlapávaný  

                                                                              -  kolečkový dvojkrok zadržovaný  

                            -  dvoučtvrteční  -  kolečkový dvojkrok vyšlapávaný 

                                                      -  kolečkový dvojkrok skočný 

Držení paží  -  v pase křížem za tělem 

Chodská kola  - kolektivní tance kruhového typu. Střídá se zpěv s tancem, při zpěvu  

                         se vytvoří půlkruh. Tancují se jen doleva! 

Dokolečka  - párový točivý tanec na místě, prostřídaný zpěvem 

Příklady nápěvů:  Žádný neví, co jsou Domažlice   -  tříčtvrteční 

                            Žádný neví jako já  -  dvoučtvrteční 

                            Na rozloučení  -  šestiosminový 

                            Něco je kulatý  -  tříosminový 

 

Jihočeská kolečka : 

Kolečkové kroky dvoudobé    -  dvojkrok  

                                               -  krok synkopický 

                                               -  krok seskočný 

                                               -  trojkrok skočný - přeskoky 

Kolečkové kroky dvoudobé vedlejší (vazebné)    -  krok poskočný 

                                                                           -  krok dvojposkočný 

                                                                           -  krok skočákový snožný 

Kolečkové kroky trojdobé  -  trojkrok vyšlapávaný 

                                           -  trojkrok skočný 

                                           -  dvojkrok třídobý 

Tančí se v párech, v různém držení  -  křížem za tělem 

                                                       -   vnitřní ruce spojeny ve snížené 2. pozici  

                                                       -   závěsy za lokty 

                                                       -   kolečkové držení zavřené a další 

Příklady nápěvů:   Zelený jaloveček  -  dvoučtvrteční 

                             Kosa tupá, tráva suchá  -  dvoučtvrteční 

                             Dyž jsem šel cestičkou ouzkou  -  tříčtvrteční 

                             Záblatský louky sou při dolině   -  tříosminový 

                             Já milou mám  -  tříčtvrteční 

                             Zahraj mi hudečku  -  tříosminový 

Pravidelně se střídá zpěv a tanec. Tanec se obohacuje o víření, točení pod prstem,      víření z místa. Hudební 

doprovod opět prostřídat nahrávkami lidových kapel. 

Jihočeský tanec Dokolečka se liší od tance Dokolečka z Chodska svou hudebně-taneční stavbou a stylem, který 

je zemitější. 

Doporučená literatura pro učitele 

Publikace od Františka Bonuše,  Radomila Rejška, Zdenky Jelínkové a Evy Binderové. 

 

6. ročník 

_____________________________________________________________________ 
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Moravské lidové tance 

Výchovně vzdělávací cíle 

 Seznámit žáky s moravskými písněmi a tanci, zvládnout jejich základní kroky, vybrané tance a taneční 

hry se zřetelem k charakteristickému stylu provedení. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Nácvik písně, jednotlivých kroků, celého tance. 

Vhodné je pohovořit o oblasti odkud tanec pochází, popřípadě seznámit žáky s lidovým krojem dané oblasti 

(fotografie, ilustrace z odborné literatury). 

Doporučuje se opět prostřídat hudební doprovod s nahrávkou lidové muziky. 

 

Moravské tance lze rozdělit na oblasti:  Haná  

                                                             Valašsko - Lašsko 

                                                              Moravské Horácko 

                                                              Brněnsko 

Tance z Hané 

Troják, Tetka, Silnice, Konopě (Cófavá), Trojky 

Tance z Valašska - Lašska 

Bystřický (Až do Jičína), Černá vlnka, Tráva neroste, Drateník 

Čeladenský, Pilky 

Starodávný (např. Běží voda, běží, V kolaji voda)  

Tance z moravského Horácka 

Špacírka (např. Včera na špacírce, Sedlák orá podle meze)  

Groš, Vlak, Krajcpolka 

Kalamajka - způsob opačný než česká Kalamajka 

Bajdyš, Hulán, Šotyš, Sivá holubičko 

Brněnsko - Brněnská kola 

například  z oblasti Komín (dříve Velké Brno) - Ta komínská mája tenká 

                                                                          Muzikanti, to není tak 

                                                                          Muziko, co děláš 

                                                                          Muzikanti Friško 

                                                                          Dyš sem jel do Prahy 

 

Učitel si vybere tance podle schopností žáků či místa působení a může se zaměřit na některou oblast více než na 

ostatní. 

 

Doporučená literatura pro učitele 

Publikace od Františka Bonuše,  Radomila Rejška, Zdenky Jelínkové a Evy Binderové. 

 

 

 

7. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

Slovenské lidové tance 

Výchovně vzdělávací cíle 

      Zvládnout základní kroky slovenských lidových tanců, vybrané tance a taneční hry se zřetelem k 

charakteristickému stylu jejich provedení. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Pérování  -  tahem měkce i ostře v I. pozici paralelní i mírně vytočené 

Podřepy  -  měkce i ostře v kombinaci s pérováním 
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Chůze  -  s pérováním vahou i tahem, měkká i ostrá (synkopická)  

V pomalém, středním a rychlém tempu, různě rytmizovaná v kombinaci s podupy         a potlesky  vpřed, 

vzad, bočně s křížením vpřed a vzad, s obraty a otáčkami. 

Běh  -  s pérováním vahou i tahem s přídupy, dupáním, tleskáním, vpřed, vzad, bočně,  

            s obraty a otáčkami 

Jednokročka, dvojkročka  -  v nejrůznějších rytmických variantách s potlesky a podupy 

Baskické kroky  -  na místě, vpřed, vzad, bočně, v nejrůznějších kombinacích s dupy,  

                              s jednokročkami a dvojkročkami 

Kresané kroky  -  jednoduché, trojité 

                         -  různě rytmizované a v kombinaci s baskickým krokem  

Pohyby horních končetin  -  z připažení v bok s rukou sbalenou v pěst   

                                         -  z  připažení do vzpažení - upažení s dlaní ven 

                                            (zařazujeme jako přípravu) 

                                         -  držení paží složených v dlaň níže za zády 

                                         -  držení paží mírně stranou - dlaň dolů 

                                         -  chvění ruky ve výši očí  

Příprava kolesových kroků   

Děvčata stojí za sebou v kruhu vázaném. 

Základní postavení  -  III. pozice (špička levé nohy po směru kruhu, pravé nohy do     

                                   středu) 

                               -  pravým bokem do kruhu, paže spojené stranou (v tahu, napnuté) 

                             -  kolesové držení úzké (kříženě vzad kolem pasu) 

Kruh se otáčí vlevo. 

Kolesové kroky 

základní 

křížený  -  vpřed a vzad, začíná s křížením vpřed 

              -  do výskoku 

              -  během  

trojkrok  -  s postupem po kruhu  

 

“klíč” -  jednoduchý 

          -  skočný  

baskický  -  do pokrčení únožmo 

přísunný  -  vzad a vpřed s přidupnutím (kolo se stále posouvá stranou) 

Kolesové figury 

kolesové přetáčení (převádění) 

tvoření branek 

kolesové “věžičky” 

podtáčení ve “věžičkách” 

Příprava čardášových kroků 

vířivý  -  dvojice v kolovém držení zavřeném v otáčení vlevo nebo vpravo 

           -  jednotlivě 

poskočný (zemitý) - vpřed a vzad s postupem do stejného směru 

jednokročka 

dvojkročka 

dvojkročka s výrazným zadním obloukem a natáčením trupu 

baskický vysoko přednožovaný 

“větvička” 

“opatkový” přednožovaný 

“klíč” - jednoduchý 

          - kombinovaný 

Držení paží  -  kulatě pod lopatkami 

                    -  v pase 

                    -  nataženě na ramenou  
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                    -  za pravé ruce dole v předpažení 

                    -  spojené paže ve vzpažení 

                    -  složené za zády v dlaně 

 

Taneční praxe  -  z probíraných a zvládnutých kroků 

Šijeme vrecja, Cipovička (z Liptova), Do skoku (Maděrančok) 

Kolesa (Ej, zalužicky poľo, Ej, točí sa mi,točí, a jiné) 

Čardáš (Od Polany vietor veje, Dozrievajú zelené jahody a jiné)  

Kolesa i čardáš mají formu improvizační. Začínají volněji a postupně se zrychlují. 

 

Doporučená literatura pro učitele 

Publikace od Františka Bonuše,  Radomila Rejška, Zdenky Jelínkové a Evy Binderové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K l a s i c k á   t a n e č n í    t e c h n i k a                    

 

 

3. ročník 

____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Zvládnout správné držení těla, pozice dolních končetin (poloha chodidla)          a horních končetin,  

postavení čelem i bokem k tyči, základní prvky cvičení u tyče a na volnosti   a základy skoku. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Poznámka: Před začátkem výuky  klasické taneční techniky zařadit průpravná cvičení  

                  na zemi (B. Kniasseff). 

Cvičení u tyče (Exercice à la barre) 

- držení těla v klasické taneční technice, postavení u tyče - čelem, bokem 

- pozice dolních končetin (poloha chodidla) 

  I., II., III. pozice v postavení čelem k tyči 

- pozice horních končetin 

  přípravná poloha (0. pozice), 1., 2., 3. pozice 

  Poznámka: po zvládnutí pozic horních končetin na volnosti přejít k držení horních    

                    končetin v  postavení  bokem k tyči (jedna horní končetina na tyči, druhá  

                    ve 2. pozici) 

- přípravné port de bras (0., 1., 2. pozice) 

- demi-plié  

   v I., II., III. pozici čelem i bokem k tyči 

- battement tendu 

  z I. pozice èelem k tyèi  de côté, en avant, en arrière (zařadit cviky na přenášení váhy) 

  vazby: en avant - de côté  

             en arrière - de côté  

             en croix 
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- battement tendu pour la pied (s flexí)               

- přípravný cvik pro rond de jambe par terre (o 1/4) 

  z I. pozice čelem k tyči en dehors, en dedans, později bokem k tyči s přípravným port   

  de bras 

- battement tendu en cloche (passé par terre) 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči 

- battement tendu  a demi-plié 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči de côté, en avant, en arrière později en croix 

- demi-plié soutenu (rozklad) 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči de côté, en avant, en arrière, později en croix  

- battement tendu jeté na 30° (rozklad) 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči de côté, en avant, en arrière, později en croix a en    

  cloche 

- battement tendu jeté a demi-plié na 30° 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči de côté, en avant, en arrière, později en croix 

- cvičná poloha sur le cou-de-pied (“skobička”) 

  z I. pozice čelem k tyči devant, derrière 

- průpravný cvik pro scénickou polohu sur le cou-de-pied 

  devant, derrière 

- battement frappé 

  z I. pozice čelem i bokem k tyči de côté, en avant, en arrière, později en croix 

- relevé - abaissé 

  v I. a II. pozici čelem k tyči na vysoké pološpičky 

- demi-plié - relevé  

  v I. a II. pozici čelem k tyči 

- záklon (hrudní část)  

  v I. pozici čelem k tyči (hlava v profilu) 

- úklon 

   v I. pozici čelem k tyči, jedna končetina ve 3. pozici , hlava přímo nebo v profilu 

- předklon (rovný) 

  v I. pozici bokem k tyči na 45°  

Cvičení na volnosti  (Exercice au milieu) 

- držení těla ve stoji v paralelní pozici 

- pozice horních končetin 

  správné držení ruky, 0., 1., 2., 3. pozice 

- vedení horních končetin z 0. pozice do 1. pozice a zpět 

                                        z 0. pozice do 1. pozice, 3. pozice a zpět 

- přípravné port de bras (0., 1., 2., 0. pozice)    

  závěr z 2. pozice do 0. pozice přímo, později přes mírný “vzdech” 

- demi-plié 

  v I., II., III. pozici, horní končetiny  v 0. pozici (I., III. pozice) 

                                                          v 2. pozici (II. pozice) 

- přenášení váhy v II. pozici 

- battement tendu simple 

  z I. pozice de côté, en avant, en arrière, později en croix 

- příprava k battement tendu jeté (battement relevé lent na 45°) 

  z I. pozice en avant, de côté, horní končetiny 2. pozice 
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- relevé - abaissé 

  v I. a II. pozici 

- demi-plié - relevé 

  v I. a II. pozici 

- temps levé sauté 

  v I. a II. pozici 

- první port de bras 

- poklona chlapecká 

 

Poznámka: U jednotlivých cviků postupovat od procvičení pohybu nejprve odděleně do                        

                   jednotlivých směrů - de côté, en avant, en arrière, v postavení čelem k tyči,  

                   potom bokem k tyči. Po zvládnutí spojovat pohyby do směrů de côté - en          

                   avant a de côté - en arrière, později en croix.  

                   Přípravné port de bras se po zvládnutí zařazuje jako příprava před každý  

                   cvik, který se provádí bokem k tyči a na volnosti. 

                   Nácvik temps levé sauté i ostatních skoků začínáme čelem k tyči a  

                   provádíme s mezivypérováním. 

             Od začátku dbáme na správnou polohu chodidla, přesnost a čistotu   

                   provedení celého cviku.  

                   Cviky na volnosti provádíme v postavení en face. 

 

 

 

 

4. ročník 

____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

Zvládnout základní prvky klasické taneční techniky u tyče a na volnosti se zaměřením na správné 

přenášení váhy těla na stojnou dolní končetinu a správné držení těla. Rozvoj prvků v V. pozici u tyče a na 

volnosti. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 
  

Cvičení u tyče (Exercice à la barre) 

- prvky 3. ročníku v V. pozici 

- battement tendu double de côté 

  z I. a V. pozice (double ve II. pozici) se střídavým závěrem devant, derrière, čelem  

  i bokem k tyči 

- battement tendu jeté en cloche na 30° 

  bokem k tyči, vázat s battement tendu jeté 

 

- battement tendu jeté piqué 

  z I. a V. pozice de côté, en avant, en arrière, čelem i bokem k tyči 

- battement tendu demi-dégagé 

  z I. a V. pozice do II. pozice, čelem i bokem k tyči 

- battement tendu soutenu (rozklad) 

  z I. a V. pozice na celém chodidle de côté, en avant, en arrière, čelem i bokem k tyči,     

  en croix 

- rond de jambe par terre en dehors, en dedans  

  z I. pozice čelem i bokem k tyči 
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- battement frappé simple par terre (“skobička”) 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- battement fondu par terre (rozklad) 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- přípravný cvik k petit rond de jambe en ľ air na 35° 

  otevírat a přitahovat kročnou končetinu ke stojné přímým směrem (na celém chodidle) 

  čelem, později bokem k tyči 

- demi-plié - relevé 

  v  V. pozici, čelem i bokem k tyči 

- přípravný cvik pro battement retiré (passé) na 45° - 90° 

  z V. pozice čelem i bokem k tyči 

- battement relevé lent na 45°- 90° 

  z I. a V. pozice de côté, en avant, en arrière, čelem i bokem k tyči, en croix 

- grand battement jeté na 45°- 90° 

  z I. a V. pozice de côté, en avant, en arrière, čelem i bokem k tyči, en croix 

- první a třetí port de bras 

  v I. a V. pozici bokem k tyči 

  po zvládnutí zařadit jako koncovku k rond de jambe par terre 

- coupé krokem 

  z V. pozice, příprava sur le cou-de-pied 

  čelem i bokem k tyči 

 

Cvičení na volnosti  (Exercice au milieu) 

- orientace v prostoru (podle bodů 1 - 8) 

- postavení en face, épaulement 

- demi-plié - relevé v V. pozici 

- battement tendu jeté 

  z I. a V. pozice de côté, en avant, en arrière, en croix 

- rond de jambe par terre en dehors, en dedans z I. pozice 

 

 

- battement fondu par terre (rozklad) 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- battement frappé par terre 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- temps levé sauté v V. pozici 

- changement de pied 

- échappé sauté  

  paže vedeme z I. pozice přes II. pozici do I. pozice,  s mezivypérováním 

- assemblé de côté (rozklad) 

  s postupem vpřed, vzad 

- tramplinové skoky   

   v I., II. a V. pozici 

- druhé a třetí port de bras 

- poklona dívčí 

 

Poznámka: Horní končetiny jsou během cvičení ve 2. pozici. 

                  Nácvik pas assemblé začínat čelem k tyči. 

                  Na závěr cvičení u tyče zařazovat cviky pro zvyšování rozsahu a cviky pro     
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                  uvolnění páteře. 

 

 

 

 

5. ročník 

____________________________________________________________________ 
 

Výchovně vzdělávací cíle 

Postupně vypracovávat sílu dolních končetin násobením jednotlivých cviků        u tyče i na volnosti. 

Zaměřit se na správné provedení poloh en ľair. 

Postavení ve IV. pozici u tyče a na volnosti. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů  
 

Cvičení u tyče (Exercice à la barre) 

- postavení a prvky ve IV. pozici  

- demi-plié a grand plié 

   v I., II., V. pozici čelem i bokem k tyči, později s port de bras 

- battement tendu jeté piqué 

  z I. a V. pozice bokem k tyči  

  vázat s battement tendu jeté (nerozkládat) 

 

- battement tendu demi-dégagé a dégagé  

  do II. pozice, IV. pozice, čelem i bokem k tyči 

- battement tendu soutenu 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- preparace k rond de jambe par terre en dehors, en dedans 

  z I. pozice bokem  k tyči  - s ukončením v poloze piqué de côté 

                                          - s ukončením v poloze piqué devant, derrière 

  a navázat rond de jambe par terre 

- battement frappé simple se základní polohou sur le cou-de-pied 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- battement fondu piqué (par terre) 

  bokem k tyči de côté, en avant, en arrieèe, en croix 

- petit rond de jambe en ľ air na 25° 

  čelem i bokem k tyči      

- battement développé na 90° (battement développé passé) 

  z V. pozice čelem k tyči de côté, en arrière, později bokem k tyči en avant, 

  de côté, en arrière, en croix 

- détourné  

   v V. pozici o 180°  

- pas de bourré simple 

  en face en dehors, 

  podle stupně zvládnutí přenášet na volnost 

- úklony 

  v I., II. a V. pozici čelem i bokem k tyči 

 

Cvičení na volnosti  (Exercice au milieu) 

- épaulement croisée, éffacée 

- battement tendu jeté piqué (rozklad) 

  en croix 
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- preparace a rond de jambe par terre en dehors, en dedans 

- battement fondu par terre 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- battement frappé par terre 

  de côté, en avant, en arrière, en croix 

- relevé 

  v V. pozici 

- détourné   

  v V. pozici o 180° 

 

 

- dégagé  

  z V. pozice přes II. do V. pozice a z V. přes IV. do V. pozice 

- pózy par terre:  croisée devant, derrière, à la seconde 

                           effacée devant, derrière 

                           I., II., III. arabesque par terre    

  po zvládnutí zařazovat jako koncovky ke cvikům u tyče  

  (battement tendu, battement jeté, battement soutenu aj.) 

- battement retiré 

- battement relevé lent 45°- 90° 

  z V. pozice 

- grand battement jeté 

  z I. pozice odděleně, en croix 

- temps levé sauté 

  v I., II. a V. pozici, s mezivypérováním i následovně za sebou 

- échappé sauté  

  z V. pozice do II. pozice a zpět, s výměnou i bez výměny 

- assemblé de côté 

- sissonne simple  

  devant, derrière  

Poznámka:  Nácvik skoků provádíme u tyče. 

                   Výchozí postavení na volnosti je épaulement, vlastní cvik provádíme 

                   en face, závěr v épaulement. 

 

 

 

6. ročník 
_____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

         Zvyšovat koordinaci pohybu dolních a horních končetin u všech základních prvků klasické taneční 

techniky u tyče i na volnosti. Práce hlavy během cvičení u tyče. Na volnosti zařazovat jednoduché obraty 

détourné.  

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

 

Cvičení u tyče (Exercice à la barre) 

- grand plié ve IV. pozici 

  bokem k tyči 
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- battement soutenu na 45° přímo; přes polohy  sur 1e cou-de-pied    

  čelem i bokem k tyči odděleně do jednotlivých směrů, později bokem k tyči en croix 

- plié - relevé 

  na jedné dolní končetině, kročná končetina sur 1e cou-de-pied devant, derrière 

  čelem k tyči 

- battement frappé en ľ air 

  en croix 

- battement fondu en ľ air 

  en croix 

- battement fondu double (double s polohou kročné končetiny na sur 1e cou-de-pied) 

  čelem i bokem k tyči , později spojovat s battement fondu en ľ air 

- grand rond de jambe par terre v demi-plié 

  z I.p. en dehors, en dedans, bokem k tyči s port de bras 

- petit rond de jambe en ľ air na 35°  

   bokem k tyči en dehors, en dedans (pomalé tempo) 

- porté o 1/4 kruhu en ľ air na 45°  

   bokem k tyči, vázat s battement relevé lent a battement fondu     

- pózy par terre a en ľ air na 45°  

  devant, derrière, en face, croisée, effacée, à la seconde 

- póza écartée par terre 

  devant, derrière zařazovat jako koncovky např. k battement relevé lent, battement  

  développé, battement fondu  

- battement soutenu s relevé  

  v V. p., bokem k tyči 

- détourné o 180° 

  z V. pozice en dehors, en dedans  

- příprava passé - pirouette 

  z  II., IV., V. pozice, čelem k tyči 

- glissade de côté (dessus-dessous) 

  z V. pozice čelem k tyči,  podle zvládnutí přenášet na volnosti 

Cvičení na volnosti  (Exercice au milieu) 

- demi-plié - relevé 

  ve IV. pozici, en face, épaulement, později s port de bras 

- grand plié 

  v I., II. pozici en face, později s port de bras 

- battement frappé en  ľ air na 30° 

- battement fondu par terre 

- battement tendu jeté piqué 

- battement développé 

  en avant, de côté, en arrière, en croix (výška dle schopnosti žáků, nejprve přesné  

  provedení) 

- grand battement jeté 

  z V.pozice odděleně, en croix 

- temps-lié par terre 

  devant, derrière 

- obraty krokem (coupé) o 1/4 nebo détourné o 1/2 kruhu (řadit do jednoduchých   
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  vazeb  např. s battement tendu, battement jeté) 

- échappé sauté  

  z V. do IV. pozice a zpět 

- assemblé (kročná končetina do všech směrů) 

- sissonne simple 

  devant, derrière 

- jeté 

  de côté, nácvik u tyče, na volnosti en face, paže 2. pozice 

- pas de basque (scénická forma) 

Poznámka: Jednotlivé prvky na volnosti nacvičujeme dle schopností žáků en face,  

                  po zvládnutí v postavení épaulement. 

                  Zařazujeme pohyby hlavy, mírný vzdech paží,  rozvíjíme přirozenost a  

                  tanečnost projevu žáka (vazba temps-lié). 

                  Ve skocích jsou paže zpočátku ve 2. pozici, později provádíme  

                  port de bras. 

 

 

7. ročník 

____________________________________________________________________ 

 

Výchovně vzdělávací cíle 

 Zvládnout základní pózy klasické taneční techniky se zaměřením na koordinaci pohybu dolních 

končetin, horních končetin a hlavy. Zvládnout základní skoky klasické taneční techniky. 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů 

Cvičení u tyče (Exercice à la barre) 

- petit battement 

   z V. pozice, čelem i bokem k tyči 

 

- battement double frappé 

  z V. pozice, čelem i bokem k tyči 

- porté o 1/2 kruhu en ľ air na 45°, později 90° 

  (přesná poloha boků!) 

- grand battement jeté pointé na 90° 

  bokem k tyči odděleně, en croix 

- attitude na 45°  

  attitude derrière čelem k tyči, attitude devant, derrière bokem k tyči   

  (poloha boků a ramen!) 

- pózy en ľ air na 90° 

- battement soutenu en tournant o 180° 

  z V. p., zařazujeme u jednotlivých cviků jako formu obratu 

- glissade devant, derrière 

 

Cvičení na volnosti  (Exercice au milieu) 

- prvky v postavení épaulement, à la seconde na 90° 

- póza écartée par terre 

  devant, derrière 
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- IV. arabesque par terre 

- podle stupně vyspělosti řadit pózy en ľ air na 90° a výše 

- détourné o 360° 

  en dehors, en dedans 

- příprava na točení, pirouette 

  ze IV., V. pozice 

- glissade (en croix) 

  en face, později épaulement 

- temps levé sauté 

   v I., II. a V. pozici en suite 

- grand échappé 

  z V. do II. pozice a zpět 

  z V. do IV. pozice a zpět 

- grand changement de pied 

- tramplinový skok na jedné dolní končetině, kročná na sur le cou de pied devant,  

  derrière nácvik u tyče 

- sissonne fermée de côté 

  (nácvik u tyče) 

- balancé 

 

- pas de bourrée simple (s port de bras) 

- jeté z místa 

- emboité 

Poznámka: Ve cvičení u tyče a na volnosti zařazovat jednoduché vazby probraných   

                  prvků s vazebnými prvky. 

                  Skoky v épaulement (z croisée na croisée). 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Č.j. 22 400/2000-26 

 

 

Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických preventivních 

lékařských prohlídek (Směrnice MZd. č. 49/1967 Věst.  MZd. v platném znění). 
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Ministerstvo zdravotnictví publikovalo ve Věstníku MZd. částka 4 květen 2000 

stanovisko MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely Směrnic č. 49/1967 Věst. MZd., o 

posuzování zdravotní způsobilosti k práce, ve znění pozdějších předpisů s tím, že se připojuje 

k tomuto právnímu názoru MŠMT. 
 

 

Úplná stanoviska MŠMT a Ministerstva zdravotnictví v autentickém znění přetiskujeme: 

 

 

“STANOVISKO MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY 

ZE DNE 16.2.2000 K OBSAHU POJMU “ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ÚČELY SMĚRNICE MZ Č. 

49/1967 VĚST. MZ., O POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ 
ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

Ing. Stanislav Karabec 

vrchní ředitel sekce správní 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

Pro účely § 13 odst. 3 a 4 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst.  

 MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů, se školskými 

zařízeními rozumí všechny školy, předškolní a školská zařízení zařazené do sítě škol, předškolních a 

školských zařízení v souladu s § 13a až 13c zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Tento výklad vychází jednak z  původního záměru  sledovaného směrnicemi, tj. že při  výchově a 

vzdělávání dětí a mládeže mohou pracovat pouze osoby zdravotně způsobilé, jednak ze skutečnosti, že 

směrnice byly vydány v roce 1967, a proto terminologicky nekorespondují s pozdější právní úpravou ve 

školství (zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, který užívá pojem školská zařízení v užším 

významu s cílem specifikovat některé odlišnosti v  těchto zařízeních). V roce 1967 se v právních 

předpisech užívalo pojmu školská zařízení obecně v širším významu, zahrnujícím školy i školská 

zařízení.”  

 

“Ministerstvo zdravotnictví se k výše uvedenému právnímu názoru Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy připojuje s tím, že prohlídkám hrazeným ze zdravotního pojištění (§ 35 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) se ve smyslu § 13 odst. 3 a 4 směrnic podrobují zaměstnanci základních, středních a 

vyšších odborných škol (zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol, ve znění pozdějších předpisů), a předškolních a školských zařízení (zákon č. 76/1978 Sb., 

o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů), pokud jsou tyto školy a zařízení ve smyslu výše 

uvedeného zákona č. 564/1990 Sb. zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. 
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V Praze dne 6.března 2000                               JUDr. Ludmila Trnková v.r. 

                                                              ředitelka legislativního odboru” 

 

 

 

 

 

K provádění periodických preventivních lékařských prohlídek MŠMT dále sděluje: 

 

Pokud jsou periodické preventivní lékařské prohlídky prováděné podle § 13 cit. směrnic aktuální 

(jestliže od poslední prohlídky uběhla tříletá lhůta) je nutno, aby je školští zaměstnanci absolvovali ještě 

do konce roku 2000. Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, předložený v meziresortním 

připomínkovém řízení, již závodní preventivní péči neupravuje a nezahrnuje ji mezi péči hrazenou ze 

zdravotního pojištění. 

 

MŠMT v této souvislosti připomíná, že periodické preventivní lékařské prohlídky je třeba provádět 

u lékaře závodní preventivní péče, který má smlouvu s příslušným zaměstnavatelem ve smyslu § 40 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a má rovněž smlouvu 

s příslušnými zdravotními pojišťovnami pro tuto činnost. 

 

 

 

V Praze dne 29. června 2000                                                Ing. Stanislav Karabec, v.r. 

                                                                                     vrchní ředitel 

sekce správní 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 
 

Č.j. 20835/2000-24 

 

Učební dokumenty  předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu  

speciální základní školy pro sluchově postižené   

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor speciálního vzdělávání a institucionální 

výchovy – 24 oznamuje, že k 1. září 2000 se  od 7. ročníku  speciálních základních škol pro sluchově 

postižené  zavádí nový vyučovací předmět  Občanská a rodinná výchova. Nahrazuje dosud vyučovaný 
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předmět Občanská výchova. Předmět se vyučuje podle učebních dokumentů schválených MŠMT  pod   

č.j. 19 878/2000-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 7. ročníkem.  K 1. září 2000 je nutné uvádět 

název nového vyučovacího předmětu   v příslušných úředních dokumentech. 

Učební dokumenty byly distribuovány školám přímo.  

 

 

 

      PaedDr. Jiří Pilař, v.r. 

ředitel odboru speciálního vzdělávání a        

        institucionální výchovy - 24 

 

V Praze dne 6. června 2000 

 
 

 

 

  

 

 Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, 

střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR) 

 

Upozornění 

 

 Upozorňujeme na chybu, ke které došlo v textu ” Soubor pedagogicko-organizačních informací pro 

základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001”, který vyšel ve 

Věstníku MŠMT, sešit č. 6/2000. V kapitole 1. Organizace školního roku 2000/2001 nejsou uvedeny termíny 

jarních prázdnin okresu Rychnov nad Kněžnou a okresu Pardubice, které mají jarní prázdniny od 12.3. do 16. 3. 

2001. 

Doplněný text Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší 

odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 je zveřejněn na internetových stránkách MŠMT. 

  

 

V Praze dne 17. července 2000    PaedDr. Jaromír Krejčí v.r. 

         ředitel odboru koncepce 

 a organizace školské soustavy  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
*
 

následující tituly: 

 

 

pro ZŠ: 
 

Hrachovcová, M. a kol.: Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ  2006 Nakladatelství 

Olomouc 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16152/2000-22; cena: 105,00 Kč    
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Konopková, L., Tenčlová, V., Volfová, V.: Pracovní sešit 

k učebnici Český jazyk pro 3. ročník ZŠ  

2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 10373/2000-22; cena: 47,00 Kč    

Müllerová, Hofmannová, Hofmann a kol.: Český jazyk pro 8. 

ročník (Mluvnice, Literatura a komunikace, Pracovní sešit)  

2006 SPL - Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16525/2000-22; cena: 89+99+59,00 Kč    

Kuthanová, A.: Pracovní sešit k učebnici Dějiny novověku I. a II. 

díl  

2006 SPL - Práce součást ucelené 

řady 

Č.j.: 14091/2000-22; cena: 40,00 Kč    

Školní atlas České republiky 2006 Kartografie součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19540/2000-22; cena: 99,00 Kč    

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Angličtina pro 8. ročník základní 

školy (učebnice, pracovní sešit) 

2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19545/2000-22; cena: 109 + 65,00 Kč    

Rufertová, H., Kordová, D.: Já jsem školák - pracovní učebnice 

pro prvouku 1. ročník  

2006 Pansofia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19737/2000-22; cena: 59,00 Kč    

Rufertová, H., Kordová, D.: Prostředí mého života  - pracovní 

učebnice pro prvouku 2. ročník  

2006 Pansofia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19737/2000-22; cena: 46,00 Kč    

Danielovská, V. a kol.: Člověk a jeho svět – prvouka pro 3. ročník 

(1. a 2. díl, pracovní sešit) 

2006 Pansofia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19737/2000-22; cena: á 75,00 Kč    

Štěpán, L.: Čítanka plná podkladů pro 3. ročník základní školy 2006 Dialog součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20111/2000-22; cena: 129,00 Kč    

Burešová, J., Schulzová, E.: Dějepis 9 (učebnice a pracovní sešit) 2006 Prodos součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20832/2000-22; cena: 94,50 + 27,30 Kč    

Šrut, P., Lukešová, B., Slavíková, J.: Čítanka 7 pro 7. ročník 

základní školy 

2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20033/2000-22; cena: 125,00 Kč    

Vyskočilová, E. a kol.: Prvouka pro 3. Ročník základní a obecné 

školy (učebnice a pracovní sešit 1,2) 

2006 Albra součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20047/2000-22; cena: 75+24,00 Kč    

Douvitsas Gamst, J. a kol.: Das Deutschmobil 1,2,3  

(pro 4.-9. ročník ZŠ) 

2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20034/2000-22; cena: á 121,80 Kč    

Chalupa, J.: Prvouka 2 (aneb o tom, jak Matěj s Klárkou chodili do 

2. třídy)  

2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18700/2000-22; cena: 80,00 Kč    

Cílek, V. a kol.: Přírodopis IV  2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18699/2000-22; cena: 120,00 Kč    

Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.: Matematika pro 5. ročník 

ZŠ – Svět čísel a tvarů  

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20640/2000-22; cena: 68,00 Kč    

Coufalová, J. a kol.: Matematika pro 9. Ročník ZŠ 2006 Fortuna součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20638/2000-22; cena:  87,00 Kč    
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Garton-Sprenger, J., Mendelsohn, K.: Shine 1,2, a 3 (pro 4.-9. 

ročník) 

2006 Macmillan. 

Heinemann 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21378/2000-22; cena:  212 + 158,00 Kč    

Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 9. ročník ZŠ 2006 SPN a.s. součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21675/2000-22; cena: 83,00 Kč      

Kolářová, R. a kol.. Fyzika pro 9. ročník ZŠ 2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20681/2000-22; cena: 85,00 Kč    

 

 

pro SŠ: 

 

Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch ?, 4. díl  2006 Polyglot součást ucelené 

řady 

Č.j.: 16072/2000-22; cena: 258,00 Kč    

Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch ?, 1. díl  2006 Polyglot součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18825/2000-22; cena: 228,00 Kč    

Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia (elektřina a 

magnetismus) 

2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18681/2000-22-23; cena: 99,00 Kč    

Papáček, M. a kol.: Zoologie 2006 Scientia součást ucelené 

řady 

Č.j.: 19568/2000-22; cena:  241,50 Kč    

Taišlová, J.: On y va 4 2006 Leda součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18659/2000-22; cena: 110,00 Kč    

Kuldová, O., Fleischmannová, E.: Jak psát obchodní dopisy a jiné 

písemnosti 

2006 Fortuna  

Č.j.: 18690/2000-23; cena: 83,00 Kč      

Burda, Z.: Statistika pro obchodní akademie 2006 Fortuna  

Č.j.: 186890/2000-23; cena: 74,00 Kč      

Collie, J.: Lifestyles 2006 Macmillan. 

Heinemann 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21423/2000-22; cena:  190,00 Kč    

Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy II 2006 Prometheus součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20682/2000-22-23; cena: 96,00 Kč    

 

 

pro zvláštní školy: 

 

Škoda, E: Přírodověda pro 4. ročník zvláštní školy 2006 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18523/2000-24; cena: 68,00 Kč    

Škoda, E: Přírodověda pro 5. ročník zvláštní školy 2006 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18523/2000-24; cena: 68,00 Kč    

Škoda, E: Přírodověda pro 6. ročník zvláštní školy 2006 Parta součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18523/2000-24; cena: 68,00 Kč    
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Hamerník, P: Fyzika pro 7. ročník zvláštní školy - pracovní sešit 2006 Septima součást ucelené 

řady 

  součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18712/2000-24; cena: 48,00 Kč       

Macháček, M.: Fyzika pro 8. ročník zvláštní školy – pracovní 

sešit 

2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 18713/2000-24; cena: 48,00 Kč    

Macháček, M.: Fyzika pro 9. ročník zvláštní školy – pracovní 

sešit 

2006 Septima součást ucelené 

řady 

Č.j.: 20671/2000-24; cena: 48,00 Kč    

 

pro speciální školy: 

 

Lacinová, E., Kadlecová, Š.: Angličtina 7. ročník speciální 

základní školy pro zrakově postižené 

2006 Knihovna 

K.E.Macana 

součást ucelené 

řady 

Č.j.: 21518/2000-24    

 

 

____________ 

* Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů nabývá účinnosti až po vydání uvedených titulů. Na učebnice a 

učební texty uvedené v tomto Věstníku MŠMT ČR se vztahuje nařízení vlády ČR č. 15/1994 Sb., o bezplatném 

poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 


