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 Základní údaje o škole 

 

A1 – zřizovatel školy: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, IČO 00253901 

 

A2 – identifikace organizace: Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 

352 01 Aš, příspěvková organizace, IČO 47720964, IZO 102052557, tel. 354525015, 

www.zusas.cz 
       e-mail: zusas@centrum.cz, další místa poskytování vzdělání:  

                                                                                       ZŠ Husova 414, 351 24 Hranice 

                                                                                       ZŠ Hazlov 119, 351 32 

                                                                                       Gymnázium Aš, Hlavní 106, 352 01 

Ředitelka školy:  Mgr. MgA. Anna Pokorná (tel. 731454408) 

Zástupkyně ředitelky pro hudební obory: Mgr. Olga Fernandez  

Zástupkyně ředitelky pro nehudební obory: MgA. Pavla Hošková 

 

A3 – charakteristika školy: základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání 

v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních 

školách i vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření a v konzervatořích. 

Základní umělecká škola Aš zřizuje obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně-

dramatický. 

 

Okruhy doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

                                                  živnostenského zákona. 

                                              2. Pronájem a půjčování věcí movitých 

                                              3. Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a  

                                                  zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,  

                                                  výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

http://www.zusas.cz/
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Kapacita školy: 600 žáků 

 

 

Vývoj od roku 2003/2004 

Školní rok 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Počet žáků 276 307 270 296 

 

Školní rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Počet žáků 320 370 404 411 

 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Počet žáků 418 439 504 507 

     

Školní rok  2015/2016 2016/2017   

Počet žáků  508 534   

 

Sídlo školy v Šaldově ulici je umístěno v centru města, dobře dostupné z ostatních ZŠ, 

kromě ZŠ Okružní. Problémem jsou nedostačující prostory pro kolektivní obory, v 

současnosti již i pro individuální výuku hudebního oboru, a také možnost parkování v 

blízkosti školy. 

V následujících letech by se ZUŠ měla stěhovat do nových prostor v kulturním centru 

LaRitma v Aši. Pedagogové a vedení školy dopracovali se zřizovatelem podklady pro 

projektovou dokumentaci, v červnu 2016 začali též pracovat na budoucím vybavení školy. 

 

B. Přehled oborů vzdělávání 
 

Škola zřizuje všechny čtyři umělecké obory: 

- hudební  

- výtvarný 

- taneční  

- literárně-dramatický 

B1 – vzdělávací program 
V průběhu školního roku pedagogický sbor spolupracoval na úpravách  ŠVP 

s oficiálním názvem Školní vzdělávací program ZUŠ Roberta Schumanna Aš, s motivačním 

názvem: Š.U.M. – Škola Uměleckých Možností.  

Podle ŠVP se ve šk. roce 2016/2017 vyučovalo v 6. ročnících prvního stupně 

základního studia. 

V ostatních ročnících se ve šk. roce 2016/2017 vyučovalo v  hudebním oboru podle 

upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj. 18 418/95-25. Ve výtvarném oboru 

podle upravených učebních plánů pod č.j. 18 485/2002-22, pro taneční obor  pod č.j. 17 

620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 a pro literárně-dramatický obor pod č.j. 22 225/2004-22 a pod 

č.j. 22 035/2005-22. 
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B2 – počet žáků v jednotlivých oborech 
 

HO - 

individuální 

HO - kolektivní TO VO LDO 

275 0 37 129 93 

 

 

C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

C1 –Počty pracovníků 
V hudebním oboru je zaměstnáno 20 učitelů, ve výtvarném 2, v literárně –

dramatickém 3 a v tanečním 1 učitelka. Z celkového počtu 26 pedagogů je 16 žen. 

 

 Počet celkem Z toho ženy Přepočtené 

Učitelé interní 26 16 16,1 

THP 1 1 0,540 

Dělníci 2 1 1,292 

Celkem 29 17 17,93 

 

C2 – kvalifikovanost  
Ve  VO  jsou oba učitelé kvalifikovaní. V TO  je učitelka kvalifikovaná. Dvě  

učitelky LDO jsou kvalifikované, třetí učitelce byla uznána kvalifikace jako výkonné 

umělkyni. V HO jsou kromě 2 všichni učitelé kvalifikovaní. 

 

D. Údaje o zápisu 
D1 - Zápis proběhl v červnu a září 2016.  

Hlavní zápis se konal 30. - 31. května 2016 v budově školy, předcházelo mu divadelně-

tanečně-hudební vystoupení pro MŠ, kde byly děti upozorněny na možnost přihlásit se do 

umělecké školy.  

Uchazeči o studium byli přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky /u 

základního studia/ nebo byly prověřeny studijní předpoklady /u přípravného studia. Všichni 

uchazeči byli přijati. 

Informace o termínech zápisu byly zveřejněny v Listech Ašska, na webových a 

facebookových  stránkách školy, na plakátech umístěných ve školských zařízeních, na 

vývěsní tabuli ZUŠ a v prostorách ZUŠ. Dodatečný zápis proběhl první týden v září. 

 

E. Údaje o výsledcích vzdělávání 

E1 – umístění absolventů školy 

Terezie Benešová – Grafický design a výstavnictví na Střední škole náhorní v Praze 8 

 

Kristýna Andrejčuková – Grafický design a vizuální komunikace na Střední škole a Vyšší 

odborné škole reklamní a umělecké tvorby v Praze 4 
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Adéla Pjenčáková – Filmová a televizní tvorba na Střední průmyslové škole sdělovací 

techniky v Praze 1.  

 

Nikdo jiný se na školu s uměleckým zaměřením nehlásil. 

 

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Samotné vzdělávání na základních uměleckých školách působí v této oblasti preventivně.  

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Semináře: 

Celoročně se učitelé zúčastňovali akreditovaných seminářů z nabídky NIDV Karlovy 

Vary a Plzeň, společnosti Descartes, Fakta o.s., aktivně se podíleli i na pracovních schůzkách 

a seminářích MAP a dalších. 

 

Pracovní setkávání členů sekcí se členy KRAJSKÉ UMĚLECKÉ RADY, Krajské setkání 

ředitelů ZUŠ KV kraje 

 

Přímo na naší škole proběhlo školení pro žáky a pedagogy zobcové flétny, saxofonu a 

klarinetu/lektorka MgA. Věra Kestřánková. Všechny učitelky hry na klavír (společně s 

kolegyněmi z Chebska a MariánskoLázeňska) se zúčastnily přednášky, workshopu a 

následného koncertu japonské klavíristky Yukiko Sawa (organizace ZUŠ). 

A. Pokorná absolvovala celoroční kurz pod NIDV Karlovy Vary „Kvalifikační 

studium pro ředitele škol a školských zařízení“. Společně s V. R. Němejcovou také 

workshop „scrapbooku“, jejž pro ašské učitele zorganizovala zdejší MAP, V.R. Němejcová 

se také zúčastnila semináře v chebské G4 - „akvarel“ a se svými žáky VO besedu Povídání o 

umění/ proběhlo v naší škole s ředitelem J. Šindelářem a akad. Sochařem O. Šindelářem 

(organizace ZUŠ). 

     Velká část pedagogického sboru se společně s dalšími kolegy z jiných školských zařízení z 

Aše zúčastnila v květnu 2016 semináře na téma „Náprava dětského a dospělého hlasu“/ 

lektorka Dr. Tichá. Přednášku pořádala ašská MAP.  

      Pedagožky LDO a sólového zpěvu absolvovaly třídílný seminář „Metoda NTC“  

(pořádala ašská MAP), učitelky LDO dále semináře v rámci krajských a národních přehlídek 

dětských divadelních souborů a také workshop „Práce s loutkou“ (lektor MgA. Tomáš 

Běhal) - který proběhl přímo v ašské ZUŠ a byl určen žákům a pedagogům LDO (organizace 

ZUŠ).  

     Všichni pedagogové absolvovali školení požární bezpečnosti/ lektor S. Hadač a většina z 

nich školení 1. pomoci /lektorka MUDr. K. Helclová (organizace ZUŠ).  

     Pedagogové pravidelně navštěvují koncerty Západočeského orchestru v Mariánských 

Lázních a využívají se svými žáky též předplatného v Západočeském divadle Cheb. 

 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

H1 – účast v projektech, granty 
Granty města Aše: 

- podzim 2016: projekt Filmová hudba – srdeční záležitost: v rámci projektu, kterého se 

zúčastnily všechny čtyři obory školy, byl zorganizován koncert v divadelním sále ašské 

LaRitmy pro všechny ašské ZŠ, kromě toho také dva večerní koncerty pro veřejnost. Akce 

byla velmi pozitivně přijata žáky a učiteli školy i zmíněnou širokou veřejností. Výstupem 

z projektu byly studijní materiály pro školy – DVD s komentářem k programu a kalendáře 

s fotografiemi z koncertu. 
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- říjen 2016: mezinárodní festival Divadelní Dušičky – Během této akce se představily 

všechny divadelní soubory LDO, společně se studenty z Německa, Itálie a Čech (Ostrov), a 

též s profesionálními českými divadelními soubory.    

 

Dotace z Euregia Egrensis: 

- říjen 2016: viz mezinárodní festival Divadelní Dušičky 

H2 – soutěže 
Hudební obor: 
Ve školním roce 2015/2016  se zapojila naše škola do soutěže MŠMT ve hře na smyčcové 

nástroje a ve hře na klavír a kytaru:  
 

Adéla Žibrická /ped. vedení Z. Puchelová/ – 1. místo v okresním kole ve hře na housle 

Antonín Žibrický /ped. vedení Z. Puchelová/ - 1. místo v okresním kole ve hře na housle 

Alena Jelínková /ped. vedení Z. Puchelová/- 1. místo v okresním kole ve hře na housle 

David Muhr /ped. vedení M. Jelínek/ - 1. místo v okresním kole ve hře na kontrabas 

Filip Kříž /ped. vedení M. Jelínek/ - 1. místo v okresním kole ve hře na kontrabas 

Celmeg Batmunkh /ped. vedení S. Skydanchuk/  – 1. místo v okresním a krajském kole ve 

hře na kytaru 

Markéta Barnová /ped. vedení M. Wolfová/  - 2. místo v okresním kole ve hře na klavír 

Pavel Tran /ped. vedení J. Reková/  - 2. místo v okresním kole ve hře na klavír 

Jaroslava Březinová /ped. vedení J. Reková/ - 3. místo v okresním kole ve hře na klavír 

Sandra Fizerová /ped. vedení N. Temerová/ - 2. místo v okresním kole ve hře na klavír 

Barbora Brabcová /ped. vedení N. Temerová/ - 3. místo v okresním kole ve hře na klavír  

Anna Nguyen /ped. vedení N. Temerová/ – 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském 

kole ve hře na klavír 
 

Další soutěže: 

Soutěž B. Martinů (celostátní): 

Natálie Hagarová /ped. vedení J. Rezkové/ - 1. místo v tomto celostátním kole 

 

Karlovarský skřivánek: 

Amálie Pokorná /ped. vedení L. Schwalbová/ - čest. uznání za nejmladší účastnici soutěže 

Alena Jelínková /ped. vedení J. Rezková/ - čestné uznání  

 

Literárně-dramatický obor: 

Recitační soutěž /Dětská scéna – soutěž jednotlivců 

V.Ivančovová /ped. vedení A. Pokorná/ - postup do okresního kola  

H. Janouschová /ped. vedení A. Pokorná/- okresní kolo  - čestné uznání 

A. Plichtová /ped. vedení A. Pokorná/ - 4. místo v okresním kole a postup do kraj. kola 

J. Plichta /ped. vedení A. Pokorná/ – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola v 

recitaci, v kraj. kole laureát soutěže, dále se v této kategorii nepostupuje  

Linda Bucharová /ped. vedení P. Hošková/- 1. místo v okresním kole a 3. v krajském kole 
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Jan Žibrický /ped. vedení P. Hošková/ – 4. místo v okresním kole, 1. místo v krajském 

kole v Karlových Varech a postup na národní kolo ve Svitavách 

Tereza Gregorová /ped. vedení P. Hošková/- 3. místo v okresním kole a postup do kraj. 

kola 

Václav Ponikelský /ped. vedení P. Hošková/ - 4.místo v okres. kole, čestné uznání v kole 

krajském 
 

     V dubnu postoupil soubor PiŠkvorky /ped. vedení P. Hošková/ s představením Oskar a 

růžová paní z krajského kola Dětské scény v Dobřanech /společné pro Plzeňský i 

Karlovarský kraj/ do celostátního kola, jež se konalo v červnu ve Svitavách.  

   Úspěch měl též soubor DeMentosky /ped. vedení A. Pokorná/, který v dubnu postoupil 

s představením Ruka Boží z krajského kola divadelní soutěže studentského divadla 

Mladá scéna Na Hraně 2016 v Plzni /soutěž je společná pro Karlovarský a Plzeňský kraj/ do 

národního kola v Ústí nad Orlicí. 
 

Výtvarný obor: 

Alena Rejsková /ped. vedení V. R. Němejcová/ – vítězka soutěže o návrh výzdoby na 

ašskou knihbudku 

Alena Rejsková /ped. vedení V. R. Němejcová/ - čestné uznání v krajském kole soutěže 

výtvarných oborů ZUŠ  

Michaela Viltová /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 2.místo v soutěži Naši předkové v rámci 

akce Den pro rodinu 

Victoria Bodorová /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 3.místo v soutěži Naši předkové v rámci 

akce Den pro rodinu 

Kateřina Vodrážková /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 3.místo v soutěži Naši předkové v 

rámci akce Den pro rodinu 

Kateřina Petříčková /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 3.místo v soutěži Naši předkové v 

rámci akce Den pro rodinu 

Barbora Dušková /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 2.místo v soutěži Naši předkové v rámci 

akce Den pro rodinu 

Kateřina Nguyenová /ped. vedení V. R. Němejcová/ -2. místo v soutěži Naši předkové v 

rámci akce Den pro rodinu 

Daniela Škrancová /ped. vedení V. R. Němejcová/ - 3.místo v soutěži Naši předkové v rámci 

akce Den pro rodinu 

 

H3 – vzdělávací akce 

1.Koncerty pro ZŠ a širokou veřejnost (výše zmíněný podzimní projekt - listopad 2016) 

2.Koncert a divadlo pro MŠ  – květen 2016 
 

3.Semináře pro žáky a pedagogy - seminář pro žáky a pedagogy HO (klarinet, zobcová 

flétna, saxofon, klavír), seminář a beseda pro žáky a pedagogy VO (Povídání o umění – 

SSPUŠ Křimice, dva workshopy scrapbooku), workshop pro žáky  a pedagogy LDO – práce s 

loutkou, pohybový workshop pro žáky TO a LDO – v rámci divad. festivalu Dušičky, 

výtvarný workshop pro žáky LDO – v rámci divad. festivalu Dušičky, seminář zaměřený na 

stínohru a  žonglérský workshop pro žáky LDO – v rámci divad. festivalu Ašlerky  

 

4.Koncert Karlovarského orchestru – účast žáků HO, hudební nauky, LDO 
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5.Divadelní představení Západočeského divadla Cheb – žáci LDO v rámci předplatného   

 

H4 – ostatní akce pro veřejnost  
Pravidelné koncerty: 

 Výchovně – vzdělávací koncert Filmová hudba – srdeční záležitost/listopad 2016 pro 

5. třídy ZŠ a širokou veřejnost 

 Vánoční concert / prosinec 2016, sál Baptistů v Aši (cca 500 diváků) 

 Koncert učitel a žák /březen 2017 

 Aprílový konžert /duben 2017, LaRitma (pro velký zájem proběhly konžerty dva) 

 Koncert pro maminky (vystoupení nejmladších žáků ze všech oborů) /AKS, květen 

2017 

 Koncert absolventů hudebního oboru I. a  II. stupně /květen 2017 

 Koncert pro mateřské školy - muzikál Dvanáct měsíčků /odehráno též dvakrát v ZUŠ 

Horní Slavkov coby prezentace na náboru žáků do tamějšího LDO a také v rámci 

divadelního festivalu Ašlerky/ květen a červen 2017 

 

Hudební obor: 

     Kromě uvedených pravidelně se konajících koncertů a projektů se zúčastnili žáci HO 

těchto akcí: Slavnostní ocenění dárců krve /žáci M. Oblištila/, Festival tvorby v 

Karlovarském divadle – D. Oravec a N. Hagarová /ped. vedení L. Schwalbová, J. Rezková a 

J. Reková,  Ašský Advent – pěvecký sbor a žesťový soubor, div. soubor Torelíný/ pedag. 

vedení L. Schwalbová, M. Jelínek, P. Lavrinčík, A. Pokorná, Koncert Karlovarského 

symfonického orchestru – projektu podpořeného Karlovarským krajem s dopravou zdarma 

se zúčastnilo 45 žáků ZUŠ, převážně  žáků hudební nauky, Vánoce v Krásné /dudácký 

soubor Schumák s M. Jelínkem a krásenští žáci M. Oblištila/, vystoupení v ZUŠ Horní 

Slavkov  - pěvecký sbor a div. soubor Darebáci /žáci L. Schwalbové a  A. Pokorné/ 

     Akce dudáckého souboru Schumák a žestového souboru /ped. vedení M. Jelínek: 

11.9.2016  - Dudácký soubor Schumák – vystoupení u adorfské hudební školy v rámci akce 

Tag des offenen Denkmals   

27.11.2016 -  vystoupení dudáckého souboru na ašském Adventu 

prosinec 2016 - vánoční koncert pro pacienty léčebny CARVAC s.r.o. - dudácký soubor 

prosinec 2016 - vystoupení žáků M. Jelínka pro klienty domova důchodců v Hranicích u Aše  

3.3.2017 – část dudáckého souboru - návštěva českého prezidenta M. Zemana v Krásné 
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20.5.2017 – Dudácký soubor Schumák – Ašské sklepy 

31.5. - Dudácký soubor Schumák – vystoupení v rámci celostátní akce ZUŠ Open, Sokolov 

17.6.2017 -  Žesťový soubor a  M. Jelínek, dudácký soubor: česko-německý projekt Wir 2/ 

My 2, vernisáž českých a německých děl v Aši a Selbu  

24.6.2017 - vystoupení dudáckého souboru na Milíři ve Vernéřově  

 

Výtvarný obor 

Výtvarná tvorba /ped. vedení V. Němejcová: 

září, říjen – výroba návrhů na výzdobu ašské knihbudky, do užšího finále postoupilo 7 žáků 

VO, vítězkou se stala Alena Rejsková, jejíž návrh byl realizován (Aš, Masarykovo náměstí)  

listopad - Spolupráce VO na školním projektu Filmová hudba – srdeční záležitost v LaRitmě, 

výroba rekvizit pro ostatní obory, účast na Festivalu tvorby – výstava na Krajském úřadu v 

Karlových Varech, workshop scrapbooku 

prosinec - Výroba vánočních přáníček na Vánoční koncert ZUŠ 

březen - Workshop pod vedením lektorky MgA. K. Brůnové, práce s technikou scrapbooku, 

účast 12 žáků 

duben – tvorba keramických dárků na Koncert pro maminky 

květen – výroba rekvizit pro divadelně-hudební představení Dvanáct měsíčků, výroba 

keramických dárků na Koncert pro maminky, vernisáž absolventů výtvarné tvorby I. stupně v 

koncertním sále školy (absolventi: Kristýna Andrejčuková, Kateřina Barnová, Terezie 

Benešová, Matěj Kudrhalt, Lenka Lacinová, Klára Pěchoučková, Adéla Pjenčáková a Hana 

Polesná -  trvání výstavy do konce školního roku), výstava v rámci celorepublikové akce ZUŠ 

Open v Sokolově (náměstí a Dům kultury) 

červen - 50 žáků se zúčastnilo výtvarné soutěže v rámci akce Den pro rodinu na téma: Naši 

předkové -  oceněno 7 žáků, tvorba výstavy Karel Ašler v rámci div. Festivalu Ašlerky   

Průběžně: výroba pomůcek a rekvizit pro HO a LDO, výzdoba školy 

 

Multimediální tvorba/ped. vedení J. Brouček: 

     Žáci „multimédií“ se podíleli na vystavovaných dílech na krajském úřadu Karlovarského 

kraje v rámci Festivalu tvorby, vytvořili návrhy pohlednic Obce Krásná, podíleli se též na 

vytváření propagačních materiálů a plakátů koncertů školy, dokumentovali akce naší ZUŠ, 

spolupracovali s LDO, HO a TO. Výsledky své práce pravidelně zveřejňují na vlastních 

stránkách http://multimedialnitvorba.com/ a na instagramu. 

http://multimedialnitvorba.com/
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Taneční obor/ped. vedení K. Bednářová:  

    Tento obor se prezentoval na podzimním projektu, Vánočním koncertu, Koncertu pro 

mateřské školy, Koncertu pro maminky a na velkém závěrečném vystoupení v AKS 

(27.6.2016), kde se představily v hodinovém programu všechny taneční skupiny.  

 

Literárně dramatický obor:  

     Při škole působilo v roce 2016 pod vedením A. Pokorné, P. Hoškové a J. Zacharové  devět 

divadelních souborů, které se aktivně zapojují do akcí školy, města, do divadelních soutěží. 

Během roku vystoupily soubory na křtu knihy Ašské pověsti, Adventu Města Aše/živý 

Betlém a Andělé, celoškolním koncertu Filmová hudba – srdeční záležitost, Vánočním 

koncertu, Aprílových konžertech, Koncertu pro maminky a dalších akcích. 

říjen - soubory P. Hoškové a A. Pokorné vystoupily na 2. ročníku festivalu Divadelní dušičky 

v LaRitmě, který byl tentokrát mezinárodní. 

listopad - v rámci akce Dětský úsvit (u příležitosti světového dne prevence týrání a zneužívání 

dětí) proběhlo představení Oskar a růžová paní/ ped. P.Hošková   

prosinec – v rámci Divadelních odpolední Líná pohádka (Jakože/ ped. J. Zacharová), Křest 

knihy Ašské pověsti Krásné počasí od Újezdu, Živý Betlém a Andělé/ped. A. Pokorná   

únor-duben – účast ašských žáků LDO v městské, okresní, krajské, národní úrovni soutěže 

v uměleckém přednesu  

duben – postup souborů PiŠkvorky/ ped. P. Hošková a DeMentosky/ ped. A. Pokorná do 

národních kol divadelních soutěží (viz výše)           

květen -  ZUŠ Horní Slavkov, ZUŠ Open, Koncert a divadlo pro školky, Moving station – 

Laureátské večery (DeMentosky a PiŠkvorky/ ped. A. Pokorná, P. Hošková) 

červen - Všechny divadelní soubory prezentovaly svou celoroční práci na třídenním 

divadelním festivalu Ašlerky v červnu 2017 v KC LaRitma v Aši/ ped. J. Zacharová, P. 

Hošková, A. Pokorná. 

 

I. Výsledky inspekční činnosti  /ČŠI/ 

     V únoru 2016 proběhlo šetření České školní inspekce. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, 

k nápravě je důslednější zajištění komorní hry u všech žáků od 4. ročníků dle ŠVP. Výsledky 

kontroly jsou veřejně přístupné na stránkách ČŠI. 

 

J. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hospodářský výsledek a fondy k 31. 12. 2016 

HV 30.442,80  

FO 78.011,30        

FKSP 56.481,60 

RF 1.292.267,47  

Reprodukce 58.774,00 

RF z ostatních titulů 6.544,50 
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Hospodářský výsledek a fondy k 30. 6. 2017 

HV 2.002.379,57 

FO 81.051,30 

FKSP 96.748,60 

RF 1.398.479,39 

Reprodukce 74.812,00 

RF z ostatních titulů 6.544,50 

 

 

K: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

- proběhla spolupráce s divadelními soubory v italském Brixenu a německém Eibenstocku 

- navázání kontaktů s uměleckou školou v Adorfu, účinkování ašských žáků na adorfské akci 

 

L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Viz. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů.  
Projekty financované z grantového systému města Aše a Euregia Egrensis byly 

úspěšně realizovány a vyúčtovány. 

 

N. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupráce mezi jednotlivými obory: 

Všechny čtyři obory spolupracovaly při přípravě a realizaci výše uvedených projektů 

a akcí pro veřejnost. Každý měsíc se pořádá pedagogická porada. 

 

Pedagogický sbor ve šk. roce 2016/2017: 
Hudební obor: O. Fernandez, N. Temerova, H. Miklóšová, Z. Puchelová, M. Wolfová, E. 

Jandová, J. Reková, J. Rezková, K. Cretan, L. Schwalbová, R. Říšský, V. Hrdina, M. Oblištil, 

S. Skydanchuk, O. Pereverzieva, P. Lavrinčík, L. Kykalová, V. Kukučka, M. Jelínek, V. 

Štěpán 

Výtvarný obor: V. Němejcová, J. Brouček 

Literárně – dramatický obor: A. Pokorná, P. Hošková, J. Zacharová 

Taneční obor: K. Bednářová 

 

Ladislava Kodlová (ekonomka školy) 
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Do funkce ředitelky školy byla jmenována k 1. 9. 2016 Mgr. MgA. Anna Pokorná, 

která na postu ředitele vystřídala Mgr. Pavlu Hoškovou, jež se vedle Mgr. Olgy Fernandez 

stala zástupkyní ředitelky. 

Koncepce nové ředitelky navazuje na koncepci dosavadní, chce prosazovat další 

propojování všech uměleckých oborů a jejich výstupů na nejrůznějších akcích, prohlubovat 

spolupráci školy, rodin žáků, města, budovat rodinnou atmosféru ve škole. 

Škola bude dále s Městem Aš spolupracovat na dokončení rekonstrukce a vybavení 

nové budovy ZUŠ v bývalém učňovském středisku Aritma, část této budovy již funguje jako 

KC LaRitma, kde žáci školy pravidelně vystupují např. v rámci výchovně-vzdělávací akce 

Filmová hudba – srdeční záležitost, divadelních Dušiček, Divadelních odpolední, Aprílových 

Konžertů. 

 

                                                                                                Zpracovala: A. Pokorná 
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Soubor Piškvorky /ped. P. Hošková/  postoupil z krajského kola soutěže dětského divadla nazvaného Dětská 

scéna do kola národního, kde se svým představením Oskar a růžová paní u svitavského publika velmi uspěl. 

           

S částečně loutkovým představením Ruka boží /ped. A. Pokorná/ uspěl též divadelní soubor DeMentosky, který 

byl z krajského kola vyslán jako zástupce Karlovarského a Plzeňského kraje z přehlídky NaHraně 2017 do 

národního kola Mladé scény, které se uskutečnilo v Ústí nad Orlicí.    
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Divadelní andělé na Ašském adventu  se v prosinci 2016 objevili v oknech domů okolo Poštovního náměstí, 

zatímco na pódiu vystupovali jejich hudební kolegové. 

 

 

Úspěšní ašští recitátoři po okresním kole soutěže v uměleckém přednesu v Mariánských Lázních. Mezi nimi 

žáci ZUŠ R. Schumanna Aš.  
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Hudební semináře japonské klavíristky, Yukiko Sawa, a české klarinetistky a saxofonistky, MgA. 

Věry Kestřánkové,  pro žáky a pedagogy ašské základní umělecké školy. 

 

     

Žáci hudebního oboru uspěli v okresních i krajských kolech soutěží ZUŠ. Vlevo klavíristka Anna 

Nguyen /ped. N. Temerová, vpravo houslisté A. Žibrický, A. Jelínková a A. Žibrická /ped. Z. 

Puchelová. 

    

Natálie Hagarová, žačka J. Rezkové, se stala absolutní vítězkou soutěže B. Martinů v Praze. 

Kontrabasisté Filip Kříž a David Muhr /ped. M. Jelínek/ získali zlato v okresním kole soutěže ZUŠ. 
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Výtvarníci pod vedením V. R. Němejcové zabodovali ve výtvarné soutěži v rámci Dne pro rodinu, 

také ale i při realizaci návrhů na výzdobu ašské knihobudky (vítězkou se stala Alenka Rejsková) a 

též v soutěži ZUŠ, kde získali čestné uznání za výtvarnou řadu návrhů na výzdobu zmíněného 

knihstánku. 

 

    

V květnu byla realizována na útulných chodbách školy výstava prací absolventů Výtvarného oboru. 
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Z celoškolního listopadového projektu  „Filmová hudba – srdeční záležitost“  vznikly kalendáře a DVD pro 

školy. Zleva závěrečná scéna z filmu Pomáda, vprostřed filmový – moderátorský štáb, vpravo Magdalena 

Žohová. 

 

 

 

 

Dudácký soubor Schumák pod vedením p. učitele M. Jelínka a p. učitelky L. Schwalbové patří mezi tradiční 

reprezentanty ašské Zušky. Nejinak tomu bylo i na Vánočním koncertu. 
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Prezident M. Zeman při své návštěvě Krásné vyslechl vystoupení části dudáckého souboru Schumák /ped. M. 

Jelínek a L. Schwalbová.    

 

     

Aprílový konžert se pro velký zájem publika uskutečnil dvakrát.  

 

 

V květnu 2017 se poprvé v kalendáři akcí ZUŠ objevil Koncert pro maminky, na němž vystoupili nejmladší 

žáčci ZUŠ. 
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Na červnové vernisáži kovového díla patřícího k česko-německému projektu WIR2/MY2 nechyběly na 

Masarykově náměstí v Aši divadelní soubory Darebáci, Tortelíný a Piškvorky /ped. P. Hošková a A. Pokorná/ 

a žesťový soubor pod vedením pana učitele M. Jelínka, na německé části vernisáži v Selbu zahrál dudácký 

soubor Schumák.  

       

 
 
Celostátní akce ZUŠ Open se zúčastnila i ašská základní umělecká škola. Oceněni zde, mimo jiné, byli i:  

ekonomka školy – Ladislava Kodlová, rodič spolupracující se školou – David Žibrický a řidič autobusu,  

vozícího  žáky školy – Václav Sivulka. 
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Na prezentaci školy se aktivně podílejí i žáci Multimediální tvorby (ped. J. Brouček), kteří se účastní soutěží,  

ale také, mimo jiné, vytvářejí všechny plakáty školních akcí.   
 

  
 
Fotografie dokumentují závěrečné vystoupení tanečního oboru (ped. K. Bednářová).  

 

    
 

 

    
 
K závěrečným akcím ašské ZUŠ patří i Absolventský koncert. V roce 2016/2017 měla naše škola 33 absolventů.       
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Základní umělecká škola Roberta Schumanna  Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš – Výroční zpráva 

2016/2017 

 22 

     

      

     

        

        

   

  

   

   

      

           

           

 


