
FLAUTOŠKOLKA
první ucelená metodická koncepce hudebního rozvoje nejmladších dětí s využitím pětidírkové zobcové flétny

H 8044 • Metodický sešit pro učitele 
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Všechno o Flautoškolce, včetně ukázkových stran 
ke stažení, a také podrobnosti o nástroji najdete na    

www.flautoskolka.cz

www.baerenreiter.cz • info@baerenreiter.cz

Hana Šťastná — Jan Kvapil pro PĚTIDÍRKOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU

Hrajeme si s Flautíkem
a jeho kamarády

Flautíkův sešit

Bärenreiter Praha H 8043

ISMN 979-0-2601-0870-7

FLAUTOŠKOLKAFLAUTOŠKOLKA

 ° je metodický koncept flétnové výuky předškolních dětí
 ° využívá osvědčené postupy rozvoje hudebních dovedností  
nejmladších dětí

 ° nevyžaduje znalost not, ani noty neučí
 ° je určena pro

 ° dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu,
 ° děti ve věku 5–6 let,
 ° skupinovou výuku v mateřských školách  
a ve flétnových kroužcích

 ° sestává z pracovního Flautíkova sešitu pro děti  
a Metodického sešitu pro učitele s podrobným popisem  
práce s učebnicí a mnoha podněty, které lze využít  
i ve skupinové výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu.

www.flautoskolka.cz
www.baerenreiter.cz

FLAUTOŠKOLKA
Hana Šťastná — Jan Kvapil pro PĚTIDÍRKOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU

Koncepce flétnové výuky 
předškolních dětí

Metodický sešit 
pro učitele

Bärenreiter Praha H 8044

FLAUTOŠKOLKA

 ° je metodický koncept flétnové výuky předškolních dětí
 ° využívá osvědčené postupy rozvoje hudebních dovedností nejmladších dětí
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 ° dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu,
 ° děti ve věku 5–6 let,
 ° skupinovou výuku v mateřských školách a ve flétnových kroužcích

 ° sestává z pracovního Flautíkova sešitu pro děti a Metodického sešitu pro učitele  
s podrobným popisem práce s učebnicí a mnoha podněty, které lze využít i ve skupinové  
výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Hana Šťastná je učitelka hry na zobcovou flétnu 
s více než třicetiletou praxí, v současné době vyučuje 
na ZUŠ Taussigova, Praha 8. Kromě toho pravidelně 
působí jako lektorka akcí pořádaných Českou Orffovou 
společností a akreditovaných seminářů. Je spolu
autorkou úspěšné knihy a stejnojmenného předsta
vení pro mateřské školy O čtyřech flétničkách.

Jan Kvapil je přední pedagog, hráč na zobcovou flétnu 
a hudební organizátor. Vyučuje na Janáčkově konzer
vatoři v Ostravě, intenzivně se zabývá vzděláváním 
učitelů ZUŠ, pořádá a vede akreditované semináře 
na mnoha místech v České republice i v zahraničí. Je 
spoluautorem řady progresivních učebnic hry na zob
covou flétnu Flautoškola. Více na www.jankvapil.com.

www.flautoskolka.cz
www.baerenreiter.cz
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Dobrý den, dobrý den, 
na flétnu si zahrajem.   

FLAUTOŠKOLKA
Hana Šťastná – Jan Kvapil                                          

nový metodický koncept  

flétnové výuky předškolních dětí  

pro mateřské školy a flétnové kroužky 

pro dětskou pětidírkovou  zobcovou flétnu 
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NUPROČ SI VYBRAT PRÁVĚ FLAUTOŠKOLKU? 
 
Flautoškolka především respektuje možnosti dětí daného 
věku jak způsobem výuky, tak volbou nástroje, a cílí 
na prožitek, nikoliv na výkon. 

Autoři – zkušení hudební pedagogové a profesionální hráči 
na zobcovou flétnu – vycházejí z osvědčených postupů rozvoje 
přirozených hudebních schopností nejmladších dětí a pracují 
především s jejich smyslovým vnímáním a intuicí. Flautoškolka 
navazuje na obdobné kreativní koncepty „škola hrou”, přesto je 
zcela jedinečná a nezastupitelná. 

V prvé řadě používá dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu. Autoři 
upozorňují, že tradičně užívaná sopránová zobcová flétna není pro 
předškolní děti vhodným nástrojem. Ve srovnání s ní je pětidírková 
flétna menší a celá její konstrukce vyhovuje lépe dětské ruce. 
Nicméně mnoho podnětů, cvičení a her z Flautoškolky, která 
funguje také jako zásobárna nápadů a inspirací, lze využít 
i ve skupinové výuce hry na sopránovou flétnu. 

Flautoškolka není nástrojovou výukou v pravém slova smyslu. 
Děti se však na flétnu naučí hrát krásně, nenásilně formou her 
a bez not. Neosvojí si ani žádné hráčské zlozvyky, protože autoři 
vycházejí v nácviku techniky hry ze stejných a mnohaletou praxí 
ověřených metodických principů jako Flautoškola, oblíbená 
učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu pro ZUŠ. 

Flautoškolka otevře dětem dveře do světa hudby zábavnou 
formou a hlavně prostřednictvím radosti z vlastního 
muzicírování. 

PRAKTICKÉ INFORMACE 
 

Pro pedagogy
•  Skupinová forma výuky pro předškoláky, ideální 

počet dětí ve skupince 4–6.

•  Předpokládá se základní hudební vzdělání pedagoga.

•  Hra na zobcovou flétnu – stačí na úrovni ZUŠ, 
ovládání jiných nástrojů vítáno pro zpestření 
(doprovody), Flautoškolka počítá také s dalšími 
nástroji orffovského instrumentáře. 

•  Látka je rozvržena do 23 vyučovacích hodin 
v jednoročním cyklu školního roku.

Pro rodiče
•  Věk dětí: předškolní 5–6 let, děti 

nemusejí být obzvláště hudebně 
nadané. 

•  Nevyžaduje se znalost not, ani se 
noty neučí.

•  Domácí „úkoly” nepotřebují  
součinnost rodičů, děti si hrají.

•  Hra na zobcovou flétnu pozitivně 
ovlivňuje dýchání, jemnou 
motoriku prstů a může příznivě 
působit i na logopedické potíže 
dítěte.

DĚTSKÁ PĚTIDÍRKOVÁ ZOBCOVÁ FLÉTNA

ideální nástroj pro předškoláky
revoluční novinka ve flétnové výuce nejmladších dětí

METODICKÝ SEŠIT pro učitele podrobně a pře-
hledně vysvětluje práci s učebnicí a přináší mnoho pod-
nětů pro vlastní tvořivost pedagoga; součástí sešitu 
jsou dvě sady karet pro zpestření a rozšíření výuky.

FLAUTÍKŮV SEŠIT pro děti – obrázková publikace s fantazij-
ními ilustracemi doplňuje hudební aktivity dětí v rámci vyučova-
cích hodin; jednoduché příhody kouzelného skřítka Flautíka a jeho 
kamarádů napomáhají navozovat situace potřebné pro výuku.  
A děti se mohou těšit také na oblíbené samolepky!
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a ve flétnových kroužcích

 ° sestává z pracovního Flautíkova sešitu pro děti  
a Metodického sešitu pro učitele s podrobným popisem  
práce s učebnicí a mnoha podněty, které lze využít  
i ve skupinové výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu.

www.flautoskolka.cz
www.baerenreiter.cz

FLAUTOŠKOLKA
Hana Šťastná — Jan Kvapil pro PĚTIDÍRKOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU

Koncepce flétnové výuky 
předškolních dětí

Metodický sešit 
pro učitele

Bärenreiter Praha H 8044

FLAUTOŠKOLKA

 ° je metodický koncept flétnové výuky předškolních dětí
 ° využívá osvědčené postupy rozvoje hudebních dovedností nejmladších dětí
 ° nevyžaduje znalost not, ani noty neučí
 ° je určena pro

 ° dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu,
 ° děti ve věku 5–6 let,
 ° skupinovou výuku v mateřských školách a ve flétnových kroužcích

 ° sestává z pracovního Flautíkova sešitu pro děti a Metodického sešitu pro učitele  
s podrobným popisem práce s učebnicí a mnoha podněty, které lze využít i ve skupinové  
výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Hana Šťastná je učitelka hry na zobcovou flétnu 
s více než třicetiletou praxí, v současné době vyučuje 
na ZUŠ Taussigova, Praha 8. Kromě toho pravidelně 
působí jako lektorka akcí pořádaných Českou Orffovou 
společností a akreditovaných seminářů. Je spolu
autorkou úspěšné knihy a stejnojmenného předsta
vení pro mateřské školy O čtyřech flétničkách.

Jan Kvapil je přední pedagog, hráč na zobcovou flétnu 
a hudební organizátor. Vyučuje na Janáčkově konzer
vatoři v Ostravě, intenzivně se zabývá vzděláváním 
učitelů ZUŠ, pořádá a vede akreditované semináře 
na mnoha místech v České republice i v zahraničí. Je 
spoluautorem řady progresivních učebnic hry na zob
covou flétnu Flautoškola. Více na www.jankvapil.com.

www.flautoskolka.cz
www.baerenreiter.cz

ISMN 979-0-2601-0871-4
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Dobrý den, dobrý den, 
na flétnu si zahrajem.   

FLAUTOŠKOLKA
Hana Šťastná – Jan Kvapil                                          

nový metodický koncept  

flétnové výuky předškolních dětí  

pro mateřské školy a flétnové kroužky 

pro dětskou pětidírkovou  zobcovou flétnu 
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