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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, Kostelní 42/12, 352 01 Aš, 

příspěvková organizace, IČO 47720964, IZO 102052557, tel.354525015, www.zusas.cz          

       e-mail: zusas@centrum.cz, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: rh6ghhg 

 

       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, 354525015 

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. 

 

Živnostenské oprávnění č. 1: Předmět podnikání - Výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, 

provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, mimoškolní 

výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

http://www.zusas.cz/
mailto:zusas@centrum.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 2017/2018 2018/2019 

Počet žáků  508 534 530 567 

 

Ve školním roce 2018/2019 odstartovala nová éra ašské umělecké školy, v nových 

prostorách - ve zrekonstruované části bývalého učňovského zařízení Aritma. (Proces trval od 

roku 2011, kdy vznikla myšlenka využít tyto prostory pro ašskou ZUŠ. Po celou dobu vedení 

i zaměstnanci školy spolupracovali se zřizovatelem – Městem Aš, architektem a nakonec i se 

stavební firmou, a tak se škola mohla v červnu 2018 a během letních prázdnin přestěhovat.) 

Nové prostory se během tohoto školního roku ukázaly jako zcela vyhovující, pracovat se bude 

muset ještě s větráním a akustikou, škola se také bude postupně vybavovat zařízením, které 

dosud jednotlivým oborům scházelo. 

 

 

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 2018/2019 vyučovalo ve všech ročnících přípravného i 

základního studia. 

 

B2 – počet žáků v jednotlivých oborech 
 

HO - 

individuální 

HO - kolektivní TO VO LDO 

292 0 51 149 75 
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C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

C1 –Počty pracovníků 
V hudebním oboru bylo v tomto období zaměstnáno 26 učitelů, ve výtvarném 3 

pedagogové, v literárně – dramatickém 3 pedagožky a v tanečním 1 učitelka. Z celkového 

počtu 26 pedagogů je 20 žen. 

 

 Počet celkem Z toho ženy Přepočtené 

Učitelé interní  26 20 17,866 

THP  1 1 0,625 

Dělníci, ostatní   3 2 2,105 

Celkem  30 23 20,596 

C2 – kvalifikovanost  
Všichni učitelé jsou kvalifikovaní pedagogové, kromě dvou, kteří jsou výkonnými 

umělci. 

 

D. Údaje o zápisu 

 

D1 - Zápis proběhl v květnu a v září 2018.  
 

Hlavní zápis se konal v květnu roku 2018 ještě v bývalé budově školy. Dodatečný zápis 

proběhl v září 2018 již v novém působišti (někteří z učitelů osobně navštívili ašské školy a 

představili tam obor či předmět, který vyučují). 

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

základního studia/ nebo byly prověřeny studijní předpoklady /u přípravného studia. Uchazeči, 

kteří nebyli přijati z důvodu nedostatku místa ve zvoleném studijním zaměření, byli zařazeni 

do pořadníku a v případě uvolnění místa byli informováni o přijetí. Kritéria pro přijetí 

v takových případech jsou rovněž zveřejněna na stránkách školy. 

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

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

vývěsní tabuli ZUŠ a v prostorách ZUŠ.  

 

E. Údaje o výsledcích vzdělávání 

E1 – umístění absolventů školy 
Dominik Oravec – Konzervatoř Teplice/ obor: Klasický zpěv – absolvent 2. stupně hudebního 

oboru, sólového zpěvu (ped. vedení L. Schwalbová) 

 

Klára Kulhavá – Divadelní fakulta JAMU/ obor: Dramatická výchova - absolventka 2. stupně 

literárně dramatického oboru (ped. vedení P. Hošková) 

 

Barbora Lučanová – Zlínská vyšší odborná škola umění/ obor: Hudebně dramatické umění – 

Herecká škola - absolventka 2. stupně literárně dramatického oboru (ped. vedení A. Pokorná) 

 

Lucie Kraftová – Janáčkova konzervatoř v Ostravě/ obor: Hudebně dramatické umění – 

absolventka 1. stupně literárně dramatického oboru (ped. vedení A. Pokorná) 
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F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Samotné vzdělávání na základních uměleckých školách působí v této oblasti preventivně.  

Schránka důvěry je umístěna na chodbě školy tak, aby k ní měl možnost přístupu každý.  

 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
     Semináře: Celoročně se učitelé zúčastňovali akreditovaných seminářů z nabídky NIDV 

Karlovy Vary a Plzeň, Bludiště, konzervatoří a jiných organizací, v rámci soutěží a 

uměleckých přehlídek se zúčastňovali odborných seminářů a rozborů s porotou.  

    Vedení školy se účastnilo pracovních setkání KRAJSKÉ UMĚLECKÉ RADY a Krajského 

setkání ředitelů ZUŠ KV kraje. 

    Všichni pedagogové absolvovali školení týkající se bezpečnosti práce /lektor S. Hadač. 

 Pedagogové pravidelně navštěvují koncerty Západočeského orchestru v Mariánských 

Lázních, či zde přímo účinkují, jsou členy nejrůznějších hudebních či divadelních seskupení, 

se svými žáky také využívají předplatného v Západočeském divadle Cheb. Učitelky LDO se 

zúčastnily rozborů na okresních, krajských i celostátních přehlídkách Dětské scény v sólovém 

i kolektivním přednesu. 

 

 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

H1 – účast v projektech, granty 
Granty města Aše a jiné: 

 

- podzim 2018: projekt Našich 100 let - v rámci projektu, kterého se zúčastnily všechny 

čtyři obory školy, proběhla dvě velká vystoupení v AKS pro všechny ZŠ z Ašska, gymnázium 

a veřejnost. Akce byla žáky, učiteli i zmíněnou širokou veřejností (cca 650 diváků) velmi 

pozitivně přijata. Výstupem z projektu byly studijní materiály pro školy – kalendáře 

s fotografiemi z koncertu. Akce byla podpořena Grantovým systémem města Aš. 

 

- Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna: ašská ZUŠ již podruhé pořádala krajskou 

přehlídku, nazvanou Dětská scéna, v recitaci v dubnu 2019. Akce byla financována MŠMT 

/prostřednictvím Karlovarského kraje a MěDDM Sova Cheb, spolufinancována byla 

z grantového systému Města Aš. 

 

- Žáci ZUŠ se zúčastnili vystoupení Karlovarského symfonického orchestru s krajem 

dotovanou dopravou.   

H2 – soutěže 
Hudební obor: 
Ve školním roce 2018/2019  se zapojila naše škola do soutěže MŠMT   

 

-ve hře na keyboard: 
krajské kolo v Sokolově:   3. místo – Viktorie Ivanjuková /ped. vedení P. Lavrinčík 
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- ve hře komorních souborů: 

okresní kolo v Chebu:  

     1. místo -   Klarinetové trio „mladší“ – Anna Janouschová, Ladislav Turták,  

                                                                       Vojtěch Čižmár    /ped. vedení M. Oblištil 

     2. místo -  Klarinetové trio „starší“ – Veronika Jeníčková, Štěpán Drofa,  

                                                                     Barbora Blažková    /ped. vedení M. Oblištil 

     2. místo – Trio příčných fléten - Helena Janouschová, Adéla Jasíková, Antonín Žoha  
                                     (+ zvláštní cena za bojovnost) /ped. vedení K. Cretan  

 

krajské kolo v Kraslicích:  

    2. místo -  Klarinetové trio „mladší“ – Anna Janouschová, Ladislav Turták,  

                                                                     Vojtěch Čižmár    /ped. vedení M. Oblištil 

                                     

Karlovarský skřivánek: 

krajské kolo pěvecké soutěže v Karlových Varech: 

           2. místo - Matěj Pokorný (postup do celostátního kola) / ped. vedení L. Schwalbová 

           čestné uznání -  Barbora Němejcová  / ped. vedení L. Schwalbová 

 

Oelsnitz – česko-německá soutěž souborů v různých kategoriích: 

1. místo - Duo příčných fléten - Adéla Jasíková, Antonín Žoha /ped. vedení K. Cretan 

2. místo – Dudácký soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová 

3. místo – Pěvecký komorní soubor – N. Hagarová, L. Krausová, D. Křístková,  

                                                            R. Fišerová /ped. vedení J. Rezková 

- Klarinetové duo – T. Němejcová, Vojtěch Čižmár /ped. vedení V. Hrdina 

 

Celostátní kolo kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica:  

1. cena v  0. kategorii a diplom za „Nejlepší provedení skladby Š. Raka“ – 

Christoforos Šilov – Mouratidis /ped. vedení A. Kraftová 

 

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, celostátní kolo: 

A. Jelínková a N. Hagarová /ped. vedení J. Rezková, doprovod O. Pereverzieva  

 

Literárně dramatický obor: 

 

Okresní kolo Dětské scény v sólové recitaci v Mariánských Lázních:  

           1. kat. 2. místo - Amálie Pokorná /ped. vedení A. Pokorná 

           3. kat. 3. místo - Jan Žibrický /ped. ved. P. Hošková  

                      4. místo - Nikola Michalková /ped. ved. P. Hošková 

                      5.místo -  Linda Bucharová /ped. ved. P. Hošková 

                      čestné uznání - Anežka Ponikelská /ped. ved. J. Zacharová               

           4. kat. 2. místo - Matěj Pokorný /ped. vedení A. Pokorná  

                      3. místo - Barbora Němejcová /ped. vedení A. Pokorná 

                      4. místo - Viktorie Ivančovová /ped. vedení A. Pokorná  

                       

Krajské kolo Dětské scény v sólové recitaci v Aši: 

           1. kat. 1. místo – laureátka soutěže Amálie Pokorná /ped. vedení A. Pokorná 

           3. kat. 1. místo - postup do celostátního kola, laureát soutěže Jan Žibrický 

                                      /ped. ved. P. Hošková  
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                      laureátka soutěže bez postupu Nikola Michalková /ped. ved. P. Hošková 

                      čestné uznání Linda Bucharová /ped. ved. P. Hošková 

           4. kat. čestné uznání Matěj Pokorný /ped. vedení A. Pokorná  

 

Krajské kolo Dětské scény v kolektivním přednesu v Ostrově: 

    Divadelní soubor Darebáci / ped. ved. A. Pokorná 

    Divadelní soubor Rytíři a Víly /ped. ved. P. Hošková 

 

Krajské kolo Mladé scény v Plzni, soutěžní přehlídka NaHraně 2019: 

    Nominace k postupu do národního kola  - Divadelní soubor 4 + 1 /ped. ved. A. Pokorná 

    Divadelní soubor Tortelíný /ped. ved. A. Pokorná 

 

Krajské kolo v sólovém projevu, Poezie na rynku, Klatovy:  

    Členové souboru Medium Piškvorky /ped. ved. P. Hošková 

 

Finále soutěže „Rosteme s knihou“, divadlo Minor, Praha: 

    Divadelní soubor Rytíři a víly /ped. vedení P. Hošková 

 

Noc divadel – Západočeské divadlo Cheb: 

   Divadelní soubor Medium Piškvorky /ped. ved. P. Hošková 

 

H3 – vzdělávací akce 

1. Koncerty pro ZŠ a širokou veřejnost (výše zmíněný podzimní projekt - listopad 2019) 

2. Koncert a divadlo pro MŠ – květen/červen 2019 
 

4. Koncert Karlovarského orchestru – účast žáků HO - hudební nauky 

 

5. Divadelní představení Západočeského divadla Cheb – žáci LDO se zúčastnili 5 

představení v ZČD Cheb v rámci předplatného /škola hradila jízdné/ 

 

6. Výtvarný workshop scrapbooking – účast žáků výtvarného oboru 

 

7. Divadelní workshopy v rámci divadelních soutěží a v rámci divadelního festivalu 

Ašlerky a Dušičky  - účast žáků LDO  

 

9. Výtvarné workshopy v Galerii G4 a v rámci Dvorků 2019 (Cheb) – žáci výtvarného 

oboru /ped. vedení E. Kulhavá, žáci LDO /ped. vedení A. Pokorná 

 

H4 – ostatní akce pro veřejnost  
Pravidelné koncerty, vystoupení, výstavy: 

 Výchovně – vzdělávací koncert: r. 2018 – “Našich 100 let” pro 5. třídy ZŠ, 

Gymnázium Aš a širokou veřejnost 

 Vánoční koncert /prosinec 2018, sál ZUŠ 

 Vánoční jarmark výtvarného oboru /prosinec 2018, ZUŠ 
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 Novoroční koncert /žáci a pedagogové z hudebního oboru  

 Koncert učitelů s jejich žáky 

 Aprílový konžert /duben 2019, sál ZUŠ 

 Rodinný koncert 

 Divadelní festivaly Dušičky a Ašlerky (vystoupení všech divadelních souborů LDO) 

 Koncert pro maminky - vystoupení nejmladších žáků ze všech oborů/ květen 2019 

 Koncert absolventů hudebního oboru I. a  II. stupně /květen 2018 

 Koncert pro mateřské školy – tradičně netradiční hudebně-divadelně-taneční 

představení /r. 2019 “O ptáku Ohnivákovi”  

 Školní koncerty – každý měsíc 

 Vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru 

 

Hudební obor a literárně dramatický obor: 

        Při škole působilo v roce 2018/2019 pod vedením A. Pokorné, P. Hoškové a J. 

Zacharové osm divadelních souborů, které se aktivně zapojují do akcí školy, města, do 

divadelních soutěží, a to až po celostátní úroveň. Během roku vystoupily soubory na 

celoškolním koncertu Našich 100 let, Vánočním koncertu, Vánočních trzích v Chebu (živý 

Betlém a Andělé), Aprílovém konžertu, divadelních festivalech Dušičky a Ašlerky, podílely 

se na divadelním běhu pro Afriku a dalších akcích. 

  V hudebním oboru v tomto období kromě individuální výuky působily žesťové soubory /M. 

Jelínek/, dechový soubor /M. Oblištil/, bicí soubor /P. Lavrinčík, sbor /L. Schwalbová/, 

komorní pěvecký soubor /ped. vedení J. Rezková/, flétnový soubor /K.Cretan/, dudácký 

soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová/ a další seskupení, která vznikala 

v rámci školních projektů. 

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

LDO těchto akcí:  

Den otevřených dveří Strunal Schönbach: kytaristé / ped. vedení A. Kraftová 

                                               houslisté / ped. vedení Z. Puchelová, doprovod O. Pereverzieva 

                                               zpěváci / ped. vedení L. Schwalbová 

Senátorské kulturní léto: Bicí soubor /ped. vedení P. Lavrinčík 

                                     Dudácký soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová 
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Festival Tvorby základních uměleckých škol, divadlo Karlovy Vary: 

                        divadelní soubory Rytíři a víly, Tortelíný /ped. vedení P. Hošková, A. Pokorná 

Vernisáže v Galerii Na Háji – zpěváci pod vedením L. Schwalbové, J. Rezkové /doprovod  

J. Reková, dudáci pod vedením M. Jelínka 

Slavnostní předávání ocenění dárcům krve - žáci J. Rekové, L. Schwalbové, M. Oblištila 

Vystoupení pro pěstounské rodiny – žáci J. Rekové, L. Schwalbové, J. Rezkové,  

L. Rybáčkové, L. Kykalové, A. Kraftové 

Ašský Advent – komorní pěvecký soubor a dechové soubory /pedag. vedení J. Rezková,  

V. Kukučka a M. Oblištil 

Vánoční trhy v Chebu – dudácký soubor, divadelní soubor Darebáci a Tortelíný, pěvecký 

soubor, bicí soubor /ped. vedení M. Jelínek, A. Pokorná, L. Schwalbová, P. Lavrinčík 

Koncert Karlovarského symfonického orchestru – projektu podpořeného Karlovarským 

krajem s dopravou zdarma se zúčastnilo 45 žáků ZUŠ, převážně  žáků hudební nauky    

Adventní neděle v Krásné /dudácký soubor Schumák s M. Jelínkem a L. Schwalbovou, 

krásenští žáci M. Oblištila, divadelní soubor Darebáci /ped. vedení A. Pokorná 

Vánoční vystoupení v Carvacu – žáci M. Jelínka, A. Pokorné, L. Schwalbové  

Vánoční vystoupení na Patě a v Domově důchodců v Hranicích – žáci M. Jelínka 

Soutěž Karlovarský skřivánek – zpěváci pod vedením L. Schwalbové s doprovodem  

O. Fernandez, J. Rekové 

Písňová soutěž Bohuslava Martinů – A. Jelínková a N. Hagarová /ped. vedení J. Rezková, 

doprovod O. Pereverzieva  

Pasování čtenářů v ašské knihovně - dudácký soubor pod vedením M. Jelínka a  

L. Schwalbové 

Ašský Milíř – dudácký soubor pod vedením M. Jelínka a L. Schwalbové 

Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ – celoroční práce A. Jelínkové,  

P. Boháčkové a jejich p. učitelky Z. Puchelové završená slavnostním koncertem v Rudolfinu   

Setkání na Trojstátí (česko-německý projekt v Trojmezí u Hranic) - dudácký soubor pod 

vedením M. Jelínka a L. Schwalbové 

Mistrovské pěvecké kurzy – N. Hagarová /ped. vedení J. Rezková  

Chodské slavnosti – dudácko-houslové seskupení M. Jelínka 

Projekt pro rovné příležitosti (organizátor Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy)  - 

testování metodických materiálů v LDO /ped. vedení J. Zacharová 
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Výtvarný obor: 

Výtvarná tvorba /ped. vedení V. Němejcová, E. Kulhavá: 

podzim – Festival tvorby základních uměleckých škol   

workshop scrapbooku, výroba rekvizit a výzdoby na podzimní projekt 

prosinec - výroba prodejních atributů na Vánoční jarmark při koncertu ZUŠ 

duben - tvorba keramických dárků na Koncert pro maminky 

květen - vernisáž absolventů výtvarné tvorby I. a II. stupně v koncertním sále školy  

            - účast ve výtvarné soutěži v rámci česko-německého projektu Česko- Bavorské týdny 

            Přátelství/Selb 23  

červen – účast na výtvarných workshopech v rámci festivalu Chebské Dvorky 

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

 

Multimediální tvorba /ped. vedení J. Brouček: 

     Žáci „multimédií“ se zúčastnili Festivalu tvorby základních uměleckých škol, celoročně 

podíleli 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. 

 

Taneční obor: 

    Tento obor se pod vedením p. učitelky L. Rybáčkové účastnil Senátorského kulturního 

léta v Praze, prezentoval se na podzimním projektu, Vánočním koncertu, Koncertu pro 

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

kde se představily v hodinovém programu všechny taneční skupiny, a to společně s žáky hry 

na bicí nástroje. Kromě toho se úspěšně zúčastnil i níže uvedených akcí. 

Oelsnitz – česko-německá soutěž souborů v různých kategoriích: 

1. místo – Taneční seskupení /ped. vedení L. Rybáčková 

 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Horní Slavkov: 

     Taneční seskupení /ped. vedení L. Rybáčková  

 

I. Výsledky inspekční činnosti  /ČŠI/: V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

 

http://multimedialnitvorba.com/
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J. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hospodářský výsledek a fondy k 31. 12. 2018 

 

HV 41.722,45 

FO 941,00 

FKSP 178.999,60 

RF 530.939,82 

Reprodukce 83.112,10 

RF z ostatních titulů  11.544,50 

 

 

Hospodářský výsledek a fondy k 30. 6. 2019 

 

HV 2.909.083,94 

FO 25.974,00 

FKSP 236.197,60 

RF 547.629,27 

Reprodukce 176.268,10 

RF z ostatních titulů 11.544,50 

 

 

K: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

     Žáci školy vystoupili na akcích v sousedním Německu, viz např. výše uvedená soutěž 

v Oelsnitz, zúčastnili se výtvarné soutěž v rámci Česko-Bavorských týdnů přátelství /Selb 23, 

dudácký soubor vystoupil na česko-německém projektu Setkání v Trojstátí, účinkoval, 

společně se žáky LDO, též na česko-německém Adventu v Krásné. Žáci LDO pod ped. 

vedením J. Zacharové absolvovali Projekt pro rovné příležitosti pořádaný Gymnáziem a 

Hudební školou hl. m. Prahy.  

 

 

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 či z kraje byly úspěšně 

realizovány a vyúčtovány. 
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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 2018/2019: 
Hudební obor: O. Fernandez, N. Temerova, H. Miklóšová, Z. Puchelová, M. Wolfová, E. 

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

Pereverzieva, P. Lavrinčík, L. Kykalová, V. Kukučka, M. Jelínek, V. Štěpán, A. Kraftová 

Výtvarný obor: V. Němejcová, J. Brouček, E. Kulhavá 

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

Taneční obor: L. Rybáčková 

 

Ladislava Kodlová (ekonomka školy) 
 

                                                                              Zpracovala: A. Pokorná, L. Kodlová 
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Fotografie ze školního roku 2018/2019 

 

Celoškolní projekt „Našich 100 let“ 

  

Zprava: p. učitelka Z. Puchelová, A. Jelínková a P. Boháčková –  

Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol 
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Divadelní soubory Tortelíný a 4+1 na Krajské divadelní přehlídce Mladá scéna 

 

Flétnové duo Adéla Jasíková, Antonín Žoha, s p. učitelkou K. Cretan –  

1. místo v souborové soutěži v Oelsnitz   
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Vernisáž výstavy absolventů I. a II. stupně VO s p. učitelkou V. R. Němejcovou 

 

Dudácký soubor Schumák na česko-německém setkání na Trojstátí 


