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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 

     

Školní rok 2019/2020 2020/2021   

Počet žáků 554 502   

 

 

Ve školním roce 2020/2021, který byl již třetím stráveným ve zrekonstruované části 

bývalého učňovského zařízení Aritma, pedagogové a žáci v reálném prostoru společně ale 

mnoho času nestrávili. Převážná většina zmíněného období totiž proběhla v duchu on-line 

výuky, distančního vzdělávání a potkávání se. V uvedeném školním roce bylo částečně 

dokončeno technické zázemí v koncertním sále, škola získala nové pianino od Karel Komárek 

Family Foundationa firmy Petrof, zbývá již jen pořídit zvukovou aparaturu a zajistit možnost 

projekce. I v tomto roce byla ZUŠ R. Schumanna Aš zapojena do projektu Šablony II.  

 

 

 

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 2019/2020 vyučovalo ve všech ročnících přípravného i 

základního studia. 
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B2 – počet žáků v jednotlivých oborech 
 

HO - 

individuální 

HO - kolektivní TO VO LDO 

283 0 112 39 68 

 

 

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 2021.  

 

Hlavní zápis se konal v červnu roku 2020, dodatečný zápis proběhl v září 2021. Uchazeči 

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

nebo byly prověřeny jejich 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 /či budou/ 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 
 

Matěj Kudrhalt – absolvent II.st. výtvarného oboru – Grafický design (Fakulta 

informačních technologií, ČVUT) /ped.vedení V. R. Němejcová 
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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, konzervatoří a jiných organizací, některé z těchto seminářů byly 

financovány z projektu Šablony II. 

    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.  

 

 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

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

 

- podzim 2020:  

Ašlerky 

 

- ZUŠ R. Schumanna Aš se zapojila do projektu Šablony II. 

  

H2 – soutěže 
Hudební obor: 

Ve školním roce 2002/2021 se naše škola nemohla zapojit do soutěže MŠMT, neboť tato 

kvůli Covid-19 vůbec neproběhla.  

Žáci ašské ZUŠ se alespoň zapojili do soutěží organizovaných jinými pořadateli, nežli 

MŠMT, a navzdory dlouhotrvající distanční výuce obstáli někteří i v celostátních kolech.  

 

 

Celostátní klavírní soutěž Prague Junior Note: 

 

3.místo v II. kategorii – Sebastian Cretan /ped. vedení O. Fernandez 

 

 

Celostátní kolo kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica:  

 

1.cena 0. kategorie – Christoforos Šilov – Mouratidis /ped. vedení A. Kraftová 

 

 

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje „O cenu Akord Kvint“  

 

1.místo – Martin Jelínek /ped. vedení M. Jelínek 



Základní umělecká škola Roberta Schumanna  Aš, Kostelní 42/12, 352 01 Aš –  

Výroční zpráva 2020/2021 

 6 

Literárně dramatický obor: 

 

Celostátní kolo soutěže Dětská scéna v uměleckém přednesu 

toto kolo již není soutěžní, slouží jako přehlídka vítězů krajských kol celé České republiky. 

  

Amálie Pokorná / ped. vedení  A. Pokorná  

Jakub Kouba / ped. vedení  A. Pokorná 

 

 

Výtvarný obor: 

 

Celostátní on-line výtvarná soutěž Čímtačára: 

 
Cenu veřejnosti ve skupině žáků základních uměleckých škol v kat. 17-21 let 

vyhrála Zuzana Novotná se svým dílem „Franz Kafka – Hledání“ /ped. vedení R. Němejcová 

-v kat. 13-16 let obsadila Jennifer Nguyenová  2. místo s dílem nazvaným „Hluboko v 

myšlenkách“ /ped. vedení R. Němejcová 

-v kategorii nejmenších výtvarníků 6-8 let se umístil Antonin Peška na 3. místě s obrázkem 

„Krtkovo bludiště“ /ped. vedení R. Němejcová 

 

 

 

 

 

H3 – vzdělávací akce 

1. Vystoupení  on-line  - celoroční využití při distanční výuce  

 

2. Divadelní workshop – seminář s uměleckým vedoucím a dramaturgem Městského 

divadla Zlín – žáci a pedagogové LDO 

 

3. Divadelní workshop – tvorba loutky, její pohyb - Tomáš Běhal, divadlo Toymachine – 

žáci a pedagogové LDO 

 

3. Divadelní představení Západočeského divadla Cheb – žáci LDO se zúčastnili několika 

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

 

4. Výtvarný workshop scrapbooking – účast žáků výtvarného oboru 

 

 

 

 

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

• Vánoční koncert  - on-line 

• Výstavy prací – on-line, na závěr školního roku i “naživo” v aule ZUŠ   
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• Aprílový konžert – on-line 

• Školní koncerty – on-line 

• Absolventské koncerty  

• Divadelní festival Ašlerky byl přesunut na podzim 2021 (vystoupení všech 

divadelních souborů LDO) – v červnu však proběhlo natočení trailerů k představením 

a naživo bylo též odehráno absolventské představení  

 

 

Hudební obor a literárně dramatický obor: 

        Při škole působilo v roce 2020/2021 pod vedením A. Pokorné, P. Hoškové a J. 

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

divadelních soutěží. Během roku připravily soubory mnoho on-line vystoupení, v červnu 

natočily trailery k představením, jež budou „naživo“ odehrána na Dušičkových Ašlerkách 

v říjnu 2021. 

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

Jelínek/, dechový soubor /M. Oblištil/, bicí soubor /P. Lavrinčík, 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 svá vystoupení také představila v on-line 

verzi na stránkách školy. 

 

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

těchto akcí:  

 

Koncert Mladých talentů se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně 

– s uvedeným hudebním tělesem vystoupil František Žoha a Matěj Pokorný (oba se 

představili hrou na dudy), Alena Jelínková (housle a zpěv), Natálie Hagarová a Barbora 

Němejcová (obě dívky zpěv), Nela Effenbergerová (klarinet), Adéla Jasíková (příčná flétna), 

Sandra Fizerová a Sebastian Cretan (klavír) 

 

Ašské sklepy – dudácký soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová 
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Výtvarný obor: 

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

workshop scrapbooku, výroba rekvizit a výzdoby školy, výstavy on-line 

soutěž Čímtačára  

Absolventi výtvarného oboru svá díla vystavili v oknech a prostorách auly ZUŠ. 

 

Multimediální tvorba /ped. vedení J. Brouček: 

     Žáci „multimédií“ se celoročně podíleli na vytváření propagačních materiálů a plakátů 

koncertů školy, výsledky své práce pravidelně zveřejňují na vlastních stránkách 

http://multimedialnitvorba.com/ a na instagramu, na konci školního roku proběhla výstava 

absolventských prací v aule ZUŠ (přístupná je však i v on-line verzi). 

 

Taneční obor: 

    Tento obor se pod vedením p. učitelky L. Rybáčkové prezentoval v on-line verzi na 

stránkách školy.   

 

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

J. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hospodářský výsledek a fondy k 31. 12. 2020 

 

HV 349.085,36 

FO 38.774,00 

FKSP 311.367,60 

RF 563.828,77 

Reprodukce 83.112,10 

RF z ostatních titulů  11.544,50 

 

 

Hospodářský výsledek a fondy k 30. 6. 2021 

 

HV 970.967,39 

FO 108.574,00 

FKSP 393.160,60 

RF 843.114,13 

Reprodukce 192.756,10 

RF z ostatních titulů 11.544,50 

 

 

http://multimedialnitvorba.com/
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K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

ZUŠ R. Schumanna se zapojila do projektu Šablony II. 

 

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 byly vyúčtovány.  Projekt 

Šablony II. stále probíhá. 

 

Ašská ZUŠ R. Schumanna získala v prosinci roku 2020 od firmy Petrof a Karel 

Komárek Family Foundation nové pianino zn. Petrof, a to díky svému zapojení se do grantové 

výzvy „Piana do škol“.  

 

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. 

 

O. Informace o vzdělávání žáků ZUŠ R. Schumanna Aš při uzavření škol (COVID – 19):  

     Okamžitě po uzavření školy na základě nařízení vlády ČR (všechny školy, ZUŠ 

nevyjímaje, byly uzavřeny, aby se zamezilo šíření nemoci Covid-19) se v ašské základní 

umělecké škole rozjela distanční výuka. O jejím fungování byli zákonní zástupci žáků 

informováni prostřednictvím telefonické komunikace s pedagogy, e-mailu, na školních 

webových stránkách, facebooku, na vývěsní desce školy. Výuka probíhala převážně 

synchronně (jen z malé části asynchronně, a to na přání rodičů), prostřednictvím mobilních i 

počítačových aplikací, někteří učitelé zadávali práci navíc prostřednictvím e-mailů, školních 

stránek (kde k tomuto účelu vznikla sekce nazvaná Domácí úkoly a cvičení), různých 

počítačových aplikací, pro multimediální tvorbu a hudební nauku vytvořili pedagogové školy 

speciální webové stránky. Všichni žáci dostávali od svých pedagogů pravidelně zpětnou 

vazbu.  
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    On-line probíhaly též různé semináře a workshopy a také vystoupení, prezentace všech 

oborů – k tomuto účelu byly využívány stránky školy, sekce Corona home art, i stránky 

jednotlivých oborů.  

     „Dálkovým“ způsobem proběhly též závěrečné zkoušky všech žáků hudebního oboru – 

všichni své skladby nahráli, učitelé je posoudili na sdíleném google disku, žáci byli 

ohodnoceni.  

     Výtvarníci vystavili všechna díla, která vytvořili jejich žáci v coronavirovém období, v 

aule školy.  

     I přes několikaměsíční fyzické odloučení žáci literárně dramatického oboru vytvořili 8 

divadelních představení (z toho jedno absolventské), trailery k těmto představením odehráli a 

natočili v červnu 2021, celá představení pak na festivalu Ašlerky 2021 v polovině října. 

Absolventské představení bylo odehráno již v červnu celé.   

    Taneční obor svá vystoupení zveřejnil na stránkách školy.  

   ZUŠ na konci školního roku zpracovala google dotazník pro zákonné zástupce, týkal se 

spokojenosti s on -.line výukou v daném období.  

 

Pedagogický sbor ve šk. roce 2020/2021: 

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. Lavrinčíková / dříve Rybáčková 

Ladislava Kodlová (ekonomka školy)        

                                                                               

 

 

                                                                                      Zpracovala: A. Pokorná,  L. Kodlová 
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Příloha – fotografie: 

 

                    
Sebastian Cretan získal třetí místo v celostátní soutěži ve hře na klavír, Prague Junior Note, 

 zahrál si též na filmovém festivalu v Karlových Varech, na Koncertě pro křídla. 

 

 

 

Martin Jelínek obsadil bronzovou pozici v soutěži smyčcových nástrojů O cenu Akord Kvint. 
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Christophoros Šilov – Mouratidis vyhrál kytarovou celostátní soutěž Pragiutára Clásica. 

 

 

Koncert Mladých talentů se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně  - účinkovali: František Žoha, Matěj 

Pokorný, Sebastian Cretan, Adéla Jasíková, Sandra Fizerová, Natálie Hagarová, Nela Effenbergerová, Alena Jelínková, 

Barbora Němejcová. 
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Jakub Kouba a Amálie Pokorná z literárně dramatického oboru se probojovali do celostátního kola  

soutěže Dětská scéna v uměleckém přednesu. 

 

 

 

Zástupkyně ředitelky pro hudební obor, Mgr. Olga Fernandez (na obrázku třetí zprava v první řadě), 

 si převzala ocenění za dlouholetou pedagogickou práci od hejtmana Karlovarského kraje. 
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Absolventský koncert 

 

 

Absolventský koncert 
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On-line workshop – práce s loutkou 

 

 

 

 

 

On-line workshop  s uměleckým šéfem a dramaturgem Městského divadla Zlín. 
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On-line výtvarný workshop – scrapbook. 
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Vítězka ceny veřejnosti v celostátní soutěži Čímtačára - Zuzana Novotná (vlevo) a Jenifer Nguyenová, která získala 2. místo. 

 

 

 

 

Výstava absolventských prací žáků multimediální tvorby v aule ZUŠ. 
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Výstava absolventských prací žákyň výtvarné tvorby v oknech auly ZUŠ. 

 

 

Nové pianino získané od nadace Karel Komárek Family foundation a firmy Petrof. 


