
„Oceňovaná hudební platforma k obohacení výuky a učení hudby na vaší škole.“

„S velkým potěšením vám představuji hudební platformu společnosti 
Charanga. Ta je výsledkem mnoholeté práce týmu odborníků v oblasti 
vzdělávání, technologií a inovací, v jejichž životě hraje hudba zásadní roli. 
Charanga pomáhá s proměnou hudebního vzdělávání ve školách na celém 
světě.

Platforma Charanga Česko obsahuje velké množství výukových materiálů. Až 
uvidíte a uslyšíte žáky, jak jsou zcela ponořeni do muzicírování, teprve tehdy 
doceníte, jaký dopad to má na jejich hudební vývoj. Chcete-li, prozkoumejte 
ve svých hodinách platformu Charanga Česko a přesvědčte se sami.“

Lubor Bořek ml., ředitel, Charanga Česko

Zaregistrujte se nyní a vyzkoušejte si  
platformu pro vaši školu bez závazků. 
www.charanga.cz

Pro učitele – všech úrovní zkušeností

Online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro 
hudební výuku a také prostor, kam si můžete nahrávat 
své vlastní materiály.

Můžete zde využívat hotové lekce, kurzy a studijní 
plán, nebo si pomocí nástrojů, které platforma 
obsahuje, rychle a jednoduše vytvářet své vlastní.

Cokoliv vás zaujme, můžete prostřednictvím platformy 
sdílet se svými kolegy i žáky a používat jak ve škole, 
tak i doma nebo mezi jednotlivými hodinami.

Platforma

Pro žáky

Veškeré materiály jsou poutavé a zábavné a děti si díky nim vaše hodiny oblíbí. Stejně tak budou nadšené i 
z toho, že se mohou na platformu přihlásit doma a pokračovat v učení.

Výukové materiály

Studijní plány

Studijní plány na platformě Charanga Česko jsou zacíleny na předměty hudební nauka pro ZUŠ a hudební 
výchova pro ZŠ. Poskytují učitelům podporu týdenní výuky a naším záměrem je postupně zaplnit všechny 
ročníky originálním obsahem. Studijní plány jsou určeny specializovaným i nespecializovaným učitelům, 
mají přehledný průběh a poskytují poutavé materiály pro výuku na tabuli. Podporují všechny požadavky 
národního kurikula.

Součástí je interaktivní učebnice Hudební nauky pro základní umělecké školy. Všechny ročníky jsou 
rozděleny do čtyř výukových bloků (PODZIM, ZIMA, JARO a LÉTO), z nichž každý obsahuje šest výukových 
lekcí. Celkem je tedy k dispozici 24 výukových lekcí pro jednotlivý školní rok.

Průvodcem dětí je slavík Čenda, který je uvádí do tajemství Světa hudby. Učebnice používá různé interaktivní

Platforma Charanga Česko obsahuje obrovské množství srozumitelných výukových materiálů, které jsou 
prakticky organizovány podle jednoduchých kategorií.

http://www.charanga.cz
https://www.charanga.cz/site/vyzkouset-zdarma/
https://www.charanga.cz/site/vyzkouset-zdarma/


Hudební aplikace

Pod touto záložkou se nachází řada materiálů a aplikací, od interaktivních encyklopedií, přes materiály 
zaměřené na poslech, až po kreativní aplikace rozvíjející různé hudební dovednosti. Výukové hudební 
aplikace Charanga jsou navrženy s cílem pomáhat učitelům provádět s dětmi zábavné hudební učební 
činnosti. Některé aplikace Charanga jsou zároveň vytvořeny tak, aby je mohly používat samy děti k vlastnímu 
hudebnímu vzdělávání. Všechny aplikace jsou dostupné v sekci platformy Charanga pro učitele a dětem je 
lze zpřístupnit prostřednictvím oddílu YUMU pro děti.

prvky - některé jsou ukryty pod různými obrázky a spustí se kliknutím na příslušný obrázek či ikonu.  
Ovládání je velmi intuitivní.

Řazení učebnice koresponduje s Pracovními sešity Martina 
Vozara (Hudební nauka pro ZUŠ), které můžete  
využít pro své žáky jako papírový pracovní sešit  
k této multimediální učebnici.

Součástí každého čtvrtletního výukového bloku  
jsou i Pracovní listy ve formátu pdf, které si můžete  
vytisknout a využít jako kontrolní testy na konci  
každého čtvrtletí.

Velkou výhodou je, že jednotlivé materiály a lekce  
či celý výukový blok je možné dát dětem sdílet do Dětského 
světa YUMU pro možnost domácí přípravy a procvičování látky. 

Nástrojová hra

Hra na hudební nástroje je důležitou stránkou muzicírování. V této sekci naleznete velké množství 
začátečnických materiálů pro běžné dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje, perkuse a strunné nástroje. 
Kurzy nástrojové hry představují rozšíření a prohloubení hudebního vzdělávání a lze je používat jako součást 
hudebního kurikula, v hodinách hry na nástroj nebo jako obohacující aktivity. Velká část těchto materiálů byla 
vyvinuta ve spolupráci s předními autory a vydavateli ve Velké Británii. Součástí této sekce je také banka více 
než 500 převážně anglických písní, které můžete využívat v rámci hudební výchovy a také k výuce angličtiny.



Zpěvník dětských a lidových písní

Zde postupně přibývají písně, které se mimo jiné objevují ve 
výukových materiálech hudební nauky a hudební výchovy na 
platformě. Jsou k dispozici s nahraným zpěvem, který je ale možné 
vypnout a nechat znít pouze podkladovou nahrávku. Nácvik písní 
lze realizovat podle textu a sluchu, nebo podle notového zápisu 
melodie. Některé písně mají i svou animovanou podobu, kterou 
vytvořil výtvarník Jaroslav Soumar.

Souborová hra

Materiály pro souborovou hru vycházejí z oceňovaného programu Vzlétni! (Take-off!). Jedná se o výukovou 
metodu pro začátečníky ve hře na dechové nástroje, která je ideální pro individuální i skupinovou výuku, pro 
dechové soubory i libovolně velké hudební soubory.

YuStudio

YuStudio je softwarové nahrávací hudební studio neboli digitální 
audio pracovní stanice (DAW – Digital Audio Workstation). 
Jedná se o hodnotné nahrávací prostředí, které si neklade 
za cíl konkurovat profesionálním řešením, ale bez nutnosti 
jakékoliv instalace umožňuje pedagogům i žákům nahrávat, 
vytvářet a upravovat zvukové stopy, pracovat s hlasem, reálnými 
i virtuálními nástroji, efekty, knihovnou zvuků, rytmů a sekvencí, 
importovat video např. pro tvorbu zvukové stopy ke školnímu 
filmu apod.

Můj pracovní prostor a dětský portál Yumu

Sekce Můj pracovní prostor slouží učitelům k organizaci výukových materiálů a skupin žáků. Do složky Moje 
materiály lze nahrávat vlastní obsah jako jsou obrázky, soubory pdf, audio a video soubory. Ty je možné 
seskupovat do vyšších celků – lekcí. Lekce pak lze organizovat do výukových bloků. Z výukových bloků lze 
na platformě sestavit třeba i roční studijní plán pro jeden či více ročníků. Jednotlivé materiály, lekce nebo 
výukové bloky, s kterými se na platformě setkáte nebo které objevíte díky funkci vyhledávání, si můžete 
označit jako oblíbené, zařadit je tak do svých složek v pracovním prostoru a následně z nich a s pomocí 
svých vlastních materiálů budovat výukové celky. Může jít navíc o libovolný vzdělávací obsah, např. dějiny 
výtvarného umění nebo třeba i lekce angličtiny!

Zároveň v této sekci můžete zakládat a spravovat skupiny žáků (třídy) a jednotlivým žákům nebo celým 
skupinám zprostředkovávat výukový obsah a zadávat úlohy do portálu YUMU – samostatného prostředí pro 
žáky se zabezpečeným přihlášením, kde mohou pracovat mimo školní výuku a z domova.

Charanga Česko je česká iniciativa v oblasti hudebního vzdělávání. Vyvinula se v rámci evropského 
projektu spolupráce s britskou společností Charanga. Charanga je jednou z předních světových společností 
působících na poli hudebního vzdělávání a technologií.

Více než 12 500 škol a 70 000 učitelů v 64 zemích používá v hodinách hudební výchovy oceňovanou 
platformu Charanga.

Co je Charanga Česko



Koncept platformy Charanga Česko

Snažíme se spojovat nejnovější vzdělávací technologie s moderními pedagogickými 
přístupy a vytváříme materiály, které se budou líbit učitelům i dětem.

Veškeré naše výukové materiály jsou vizuálně atraktivní a opravdu dobře znějí, 
takže děti tento typ učení vždy baví.

Technologie sice přináší pedagogům mnoho možností, ale sama o sobě výuku 
neobstará...

Školení

Usilujeme o to, aby se učitelé cítili co nejlépe vybaveni pro kvalitní výuku hudby a měli k tomu potřebnou 
sebedůvěru. Naše platforma a materiály poskytují obrovské možnosti, jak realizovat kreativní a zábavné 
hodiny hudební výchovy.

Náš školicí program představuje pro učitele skvělý způsob, jak si mohou osvojit některé nové přístupy a 
zjistit, jak co nejefektivněji používat platformu a materiály Charanga Česko.

Prostřednictvím platformy www.kreativnibudoucnost.cz lze uskutečnit akreditovaný program v rozsahu 
8 hodin, popřípadě neakreditovaný program na míru. Školení je možné realizovat ze šablon v rámci OP JAK 
a uznatelným nákladem je i následné pořízení licence.

Dopad

Učitelé sdílejí své zkušenosti s každodenním používáním platformy Charanga. V nedávném průzkumu mezi 
akreditovanými a neakreditovanými učiteli ve Spojeném království 96 % uvedlo zlepšení kvality své výuky. 
Snížení pracovní zátěže a zlepšení životní pohody vede k pozitivním výsledkům u nich i u žáků. Rozhodující 
je, že Charanga dodává učitelům sebevědomí, profesionální znalosti a nástroje k poskytování zajímavých 
hudebních lekcí.

Další informace a bezplatná zkušební verze

Zaregistrujte se nyní na www.charanga.cz a nezávazně vyzkoušejte platformu na vaši škole. Více informací o 
platformě Charanga Česko vám poskytne Lubor Bořek ml. na adrese luborborek@charanga.cz. 

Po vypršení Vašeho bezplatného období bude platforma Charanga Česko přístupná za cenu uvedenou na 
stránce - licenci je nutné objednat. Nebudete-li mít zájem, není nutné činit žádné kroky, zkušební licenci stačí 
nechat vypršet, neplynou z ní žádné závazky. Zkušební licence s sebou nenese žádné omezení. Licence je 
vedena na konkrétní školu a platformu může v rámci školy využívat libovolný počet pedagogů i žáků.

Partneři projektu

O společnosti Charanga

Charanga společnost působící v oblasti hudebního vzdělávání a 
technologií, se sídlem v Brightonu ve Velké Británii. Vyvinuli jsme online 
platformu, která učitelům a žákům poskytuje podporu a materiály, které 
potřebují k dosažení svých hudebních ambicí.

Věříme, že pro každého, kdo používá naši platformu, by hudební 
vzdělávání mělo být zároveň zábavou. Sdílíme nadšení pro hudební učení dětí a snažíme se přispět k rozvoji 
jejich potenciálu, aby mohly vyrůst v laskavé, zvědavé a otevřené mladé lidi, kteří vnímají a dokáží ocenit 
hudbu a umění a mají potřebné znalosti.

Stejně tak jsme odhodláni podporovat učitele se vším, co potřebují k tomu, aby učili hudbu sebevědomě, 
profesionálně, s radostí a nadšením. Víme, že můžeme transformovat hudební výuku a učení spojením 
prvotřídní vzdělávací technologie, solidní pedagogiky a skvělých materiálů.

https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/charanga
http://www.charanga.cz
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