
Příloha 1 

Stupně vzdělávání v Austrálii 

 

 

 

 

 

Stát/ 

teritoruim 

Preprimární 

stupeň 

Přípravný ročník 

(první rok ve 

škole) 

Primární 

stupeň - 

ročník 

Sekundární stupeň 

(včetně vyššího 

sekundárního stupně) 

- ročník 

ACT Předškolní 

ročník 

Mateřská škola 1 – 6 7 – 12 

NSW Předškolní 

ročník 

Mateřská škola 1 – 6 7 – 12 

NT Předškolní 

ročník 

Přechodový ročník 

(Transition) 

1 – 7 8 – 12 

QLD Předškolní 

ročník 

Přípravný ročník 

(Preparatory) 

1 – 7 8 – 12 

SA Předškolní 

ročník 

„Přijímací“ ročník 

(Reception) 

1 – 7 8 – 12 

TAS Mateřská škola Přípravný ročník 1 – 6 7 – 12 

VIC Předškolní 

ročník 

Přípravný ročník 1 – 6 7 – 12 

WA Mateřská škola Pre-primární ročník 1 – 7 8 – 12 

 

 



Příloha 2 

Přechod ze sekundárního stupně na vyšší sekundární stupeň 

 

 

 

 

 

Stát/teritorium Sekundární 

stupeň 

- ročníky 

Doklad opravňující ke vstupu 

na vyšší stupeň, specifikace 

Vyšší sekundární 

stupeň 

ACT 7 – 10 Ano – hodnoceny studijní 

výsledky, docházka a chování. 

Povinnými předměty jsou 

angličtina, matematika, zdraví, 

sport a tělesná výchova. Dalšími 

tématy ke studiu jsou věda, 

společnost a životní prostředí, 

umění, technologie a jazyky. 

11 - 12 

NSW 7 – 10 Ano – nutnost uspět 

v celostátních testech 

z angličtiny, matematiky, 

přírodních věd, australské 

historie, zeměpisu, občanské 

výchovy a výchovy k občanství 

a v počítačových dovednostech 

11 – 12 

NT 8 – 10 ne 11 – 12 

QLD 8 – 10 ne 11 – 12 

SA 8 – 10 ne 11 – 12 

TAS 7 – 10 ne 11 – 12 

VIC 7 – 10 ne 11 – 12 

WA 8 – 10 ne 11 – 12 

 



Příloha 3 – e-mailová korespondence ACARA 

odesílatelinfo@acara.edu.au <info@acara.edu.au>komuAlena Čápová <capova.alena@gmail.com> 
datum20. září 2010 3:21předmětACARA Response: music education 

Dear Alena 

Thank you for emailing the Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA).  

As background, in 2008 all Australian governments agreed that a quality education for all young 

Australians is critical to maintaining Australia's productivity and quality of life. They agreed that a 

national curriculum would play a key role in delivering quality education and committed to the 

development of a K–12 national curriculum, initially in the areas of English, mathematics, science and 

history. 

Subsequently, all Australian education ministers committed to a set of educational goals and actions to 

better prepare young people for their participation in a changing and increasingly globalised world. 

One of these actions was the development and implementation of a worldclass national curriculum. 

This commitment by ministers is captured in the Melbourne Declaration on Educational Goals for 

Young Australians. 

It is widely accepted that Australia should have one curriculum for school students, rather than the 

eight different arrangements that exist at the moment. The commitment to develop an Australian 

Curriculum means that: 

1. The individual and combined efforts of states and territories can focus on how students' 

learning can be improved to achieve the national goals, regardless of individual circumstances 

or school location. 
2. Greater attention can be devoted to equipping young Australians with those skills, knowledge 

and capabilities necessary to enable them to effectively engage with and prosper in society, 

compete in a globalised world and thrive in the information-rich workplaces of the future. 
3. High-quality resources can be developed more efficiently and made available around the 

country. 

4. There will be greater consistency for the country's increasingly mobile student and teacher 

population. 

Whilst the Australian Curriculum will outline the scope of what is to be learned, it will be teachers in 

classrooms who will make decisions about how best to organise learning, the contexts for learning and 

the depth of learning that will be pursued for each child in their class. 

Curriculum development process for the Australian Curriculum: The Arts 

The Ministerial Council for Education, Early Childhood Development and Youth Affairs 

(MCEECDYA) has asked ACARA to develop an Australian Curriculum in the following learning 

areas in the first two phases of curriculum development – English, mathematics, science and history 

(phase 1) and languages, geography and the arts (second phase).  
 

The development of the Australian Curriculum for the arts begins with a position paper in relation to 

key matters including the definition of the Arts, the organisation of the curriculum and the structure of 

the curriculum for the senior courses. In developing the position paper for the arts curriculum, 

ACARA has been assisted by a reference group, which convened in September 2009 and included 

academics and curriculum, classroom and Arts industry experts in the disciplines of dance, drama, 

music, media and visual arts.  



The Draft Shape Paper: Arts will be available for public consultation and analysed feedback will 

inform the revision of the draft Shape paper before it is published as The Shape of the Australian 

Curriculum: The Arts.  The draft Shape paper will propose directions to the development of the 

curriculum in terms of structure, organisation of learning for years K-12, treatment of general 

capabilities and cross-curriculum priorities.  

A draft timeline for the development of the Australian Curriculum: The Arts can be viewed at 

http://www.acara.edu.au/arts.html.  

 Please note, ACARA does not prescribe text book lists to schools. These are administered by states 

and territories, from which teachers choose the most suitable texts for teaching.   

 We hope you have found this information useful and wish you all the best with your assignment.  

 Kind regards 

 ACARA Correspondence 

 Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 

Level 10 | 255 Pitt Street | SYDNEY | NSW | 2000 | 1300 895 563 

 

Please consider the environment before printing this email 

 

 

http://www.acara.edu.au/arts.html


Příloha 4 

Metoda pevné do 

 

 

 

 

 

tón Solmizační slabika 
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http://en.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/C_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/D%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/D_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/D%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/E%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/E_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/E%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/F%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/F_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/F%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/G%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/G_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/G%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/A%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/A_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/A%E2%99%AF_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/B%E2%99%AD_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/B_(musical_note)
http://en.wikipedia.org/wiki/B%E2%99%AF_(musical_note)


Příloha 5 

Curwen, fonogestika 

 

 

 



 

Příloha 6 

Kodály, fonogestika (Sedlák 1988, s. 163) 

 

 

 

 

 

 



Příloha 7 

Kodály, rytmické slabiky (Sedlák 1988, s. 164)  

 



Příloha 8 

Příklady vzdělávacích programů zařazených v ISCED 2 v České republice 

 

o ISCED 2C 

 pomocná škola (pracovní stupeň) 

 9. a 10. ročník speciální základní školy 

 

o ISCED 2A 

 2. stupeň základní školy (6. - 9. ročník) 

 2. stupeň speciální základní školy 

 1. a 2. ročník 6letého gymnázia 

 1. – 3. ročník 7letého gymnázia 

 1. – 4. ročník 8letého gymnázia 

 kurzy pro doplnění základního vzdělání 

 osoby, které absolvovaly celé základní vzdělání 

 

o ISCED 2B 

 učiliště 

 praktická škola jednoletá a dvouletá 

 kurzy pro doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 

 kurzy pro doplnění základů vzdělání 

 (ISCED 97, s. 37) 



Příloha 9 

Příklady vzdělávacích programů zařazených v ISCED 3 v České republice 

 

o ISCED 3A 

 4leté gymnázium 

 3. – 6. ročník 6letého gymnázia 

 5. - 8. ročník 8letého gymnázia 

 obory středních odborných škol ukončené maturitní zkouškou 

 střední vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou 

 obory středních odborných učilišť ukončené maturitní zkouškou 

 

o ISCED 3B 

 1. - 4. ročník 6letých oborů konzervatoře 

 

o ISCED 3C 

 obory středních odborných škol ukončené závěrečnou zkouškou 

 střední vzdělávání 

 střední vzdělávání ukončené výučním listem 

 obory středních odborných učilišť ukončené závěrečnou zkouškou 

 rekvalifikační kurzy ukončené závěrečnou zkouškou 

 (ISCED 97, s. 38) 

 

 
 


