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A. Základní údaje o škole 

 

A.1 – zřizovatel školy: Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, IČO 00253901 

 

A.2 – 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 

 

A.3 – 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. 

http://www.zusas.cz/
mailto:zusas@centrum.cz
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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 

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 2021/2022  

Počet žáků 554 502 495  

 

Školní rok 2021/2022 přinesl mírné uklidnění po předchozím „karanténním a on-line“ 

období. V prvním pololetí ještě sice, kvůli covidovým opatřením, nemohl proběhnout velký 

celoškolní projekt a většina předvánočních aktivit, v druhém pololetí již ale bylo možno 

zúčastnit se nejrůznějších soutěží, stejně tak je organizovat či pořádat akce pro ašskou 

základní uměleckou školu typické a tradiční.  

 

 

B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 

 

Škola zřizuje všechny čtyři umělecké obory: 

- hudební  

- výtvarný 

- taneční  

- literárně-dramatický 

 

počet žáků v jednotlivých oborech 
 

HO - 

individuální 

HO - kolektivní TO VO LDO 

268 0 39 111 77 
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C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

C.1 – 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 19 žen. 

 

 Počet celkem Z toho ženy Přepočtené 

Učitelé interní  26 19 17,368 

THP  1 1 0,625 

Dělníci, ostatní   3 1 1,7295 

Celkem  29 21 19,7225 

C.2 – kvalifikovanost  
Všichni učitelé jsou kvalifikovaní pedagogové, kromě dvou, kteří jsou výkonnými 

umělci. 

 

 

 

D. Údaje o zápisu 
 

D.1 - Zápis proběhl v květnu a v září 2021.  

 

Hlavní zápis se konal v červnu roku 2021, dodatečný zápis proběhl v září 2022. 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. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

V průběhu školního roku pedagogický sbor pracoval dle 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 2020/2021 vyučovalo ve všech ročnících 

přípravného i základního studia. Dle výsledků žáků všech vyučovaných oborů se cíle dané 

ŠVP daří naplňovat. 
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F. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

umístění absolventů školy 

Václav Ponikelský – absolvent II. st. literárně dramatického oboru – DAMU Praha, 

Katedra alternativního a loutkového divadla /ped.vedení MgA. Pavla Hošková 

 

Daniel Kratochvíl – absolvent I. st. hudebního oboru -  Konzervatoř Teplice, obor hra 

na bicí nástroje /ped. vedení P. Lavrinčík  

 

 

G. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Samotné vzdělávání na základních uměleckých školách působí ve své podstatě v dané oblasti 

preventivně.  

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

Nadaným žákům jsou poskytovány vyučovací hodiny navíc.  

Žákům, kteří přišli z Ukrajiny, je věnována mimořádná pozornost a osobní přístup.  

 

H. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a údaje odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

     Semináře: Celoročně se učitelé zúčastňovali akreditovaných seminářů z nabídky NIDV 

Karlovy Vary a Plzeň, konzervatoří a jiných organizací, většina z těchto seminářů byla 

financována z projektu Šablony II. 

    Vedení školy se účastnilo pracovních setkání KRAJSKÉ UMĚLECKÉ RADY a Krajského 

setkání ředitelů ZUŠ KV kraje. 

    Všichni pedagogové pravidelně absolvují 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, divadelních a tanečních 

seskupení, se svými žáky také využívají předplatného v Západočeském divadle Cheb.  

 

 

I. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

I.1 – soutěže 

ZUŠ R. Schumanna ve školním roce 2021/2022 uspořádala okresní kolo soutěže ZUŠ 

v sólovém a komorním zpěvu, organizovala též krajské kolo soutěže v uměleckém přednesu 

Dětská scéna.  

   

Hudební obor: 

Ve školním roce 2021/2022 se naši žáci zúčastnili soutěží MŠMT, zapojili se ale také do 

soutěží organizovaných jinými pořadateli a byli ve svém snažení velmi úspěšní. 

 

Celostátní kolo kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica:  

 

1. cena a cena za interpretaci skladby – Christoforos Šilov – Mouratidis  

/ped. vedení A. Kraftová 
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Mezinárodní hudební soutěž PRO BOHEMIA: 

 

1. místo a titul laureáta mezinárodní klavír. soutěže  -  Sebastian Cretan  

/ped. vedení O. Fernandez 

 

Celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu: 

 

Čestné uznání I. stupně - Matěj Pokorný, 9. kategorie /ped. vedení L. Schwalbová 

 

 

Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje: 

 

3. místo - Martin Jelínek, hra na kontrabas /ped. vedení M. Jelínek 

 

 

Okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové a souborové  hře na bicí nástroje: 

 

1. místo a absolutní vítěz soutěže /okres. kolo/ a 1. místo /kraj. kolo/ -  Jakub Kouba 

/ped. vedení P. Lavrinčík  

 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje:  

 

1. místo – Maja Křístková, hra  na dudy /ped. vedení M. Jelínek 

 

2. místo – Matěj Pokorný, hra  na dudy /ped. vedení M. Jelínek 

 

1. místo - Dudácký soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová 

 

1. místo a postup do celostátního kola - Rozbinální trio – Martin a Alena Jelínkovi, 

Matěj Pokorný, hra na kontrabas, housle a dudy /ped. vedení M. Jelínek 

 

 

Okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje: 

 

1. místo /okres. i kraj. kolo/ – Helena Kundrátová, hra na saxofon /ped. vedení M. Oblištil 

 

1. místo /okres. i kraj. kolo/ – Dominika Poláková, hra na příčnou flétnu  

/ped. vedení K. Cretan 

 

1. místo /okres. kolo/ a 2. místo /kraj. kolo/ – Adéla Jasíková, hra na příčnou flétnu  

/ped. vedení K. Cretan 

 

2. místo /okres. kolo/ - Veronika Svozilová, hra na zobc. flétnu /ped. vedení E. Jandová 
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Okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ  v sólovém a komorním zpěvu: 

 

1. místo /okres. i kraj. kolo/ - Matěj Pokorný /ped. vedení L. Schwalbová 

 

1. místo /okres. kolo/ a 2. místo /kraj. kolo/ - David Průša /ped. vedení L. Schwalbová 

 

1. místo /okres. kolo/ - Barbora Němejcová  /ped. vedení L. Schwalbová 

 

 

1.místo /okres. kolo/ - Jan Skala  /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Kateřina Měchurová /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Danyil Filonyuk /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Jakub Rohan /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Ema Kulhánková /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Filip Solín /ped. vedení L. Schwalbová 

 

3. místo /okres. kolo/ - Amálie Pokorná /ped. vedení L. Schwalbová 

 

2. místo /okres. kolo/ - Tereza Chlandová /ped. vedení J. Rezková 

 

2. místo /okres. kolo/ - Agáta Vláčilová /ped. vedení J. Rezková 

 

 

Litvínovské dřevohraní: 

 

3. místo – Dominika Poláková /ped. vedení K. Cretan 

 

Čestné uznání – Adéla Jasíková /ped. vedení K. Cretan 

 

 

Okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje: 

 

1. místo /okres. kolo/ a 2. místo /kraj. kolo/ – Matia Šulek, hra na trumpetu  

/ ped. vedení V. Kukučka 

 

1. místo /okres. kolo/ a 1. místo /kraj. kolo/ – Jiří Jakoubek, hra na trumpetu 

/ ped. vedení V. Kukučka 

 

3. místo /okres. kolo/ – Prokop Stehlík, hra na trumpetu 

/ ped. vedení V. Kukučka 

 

1. místo /okres. i kraj. kolo/ - M. Jelínek, hra na tenor 

/ped. vedení M. Jelínek 
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1. místo /okres. kolo/ a 2. místo /kraj. kolo/ - M. Jelínek, hra na pozoun 

/ped. vedení M. Jelínek 

 

1. místo /okres. kolo/ a 2. místo /kraj. kolo/ - M. Balovčík, hra na tenor 

/ped. vedení M. Jelínek 

 

 

 

Literárně dramatický obor: 

 

Celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek  

a Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí: 

 

Divadelní soubor Babodrama a kapela IScream - žáci: Anna Perglerová, Barbora 

Němejcová, Viktorie Ivančovová, Václav Ponikelský, Martin Kulhavý, Jakub Kouba –  

 

za představení Entschuldigung získal soubor ocenění a také doporučení na  

celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. 

 

 

Okresní a krajské kolo soutěže Dětská scéna v uměleckém přednesu: 

 

Z okresního kola do krajského postoupili z 1. až 3. míst tito žáci:  

 

Amálie Pokorná, Linda Podzemská, Mariana Petešová, Ema Kulhánková  

/ped. vedení A. Pokorná 

 

Adam Pjenčák /ped. vedení J. Zacharová 

 

Čestné uznání /okres. kolo/ -  Filip Solín  /ped. vedení A. Pokorná 

 

Čestné uznání /okres. kolo/ - Timea Hlavicová /ped. vedení J. Zacharová 

 

Čestné uznání /kraj. kolo/ – Ema Kulhánková /ped. vedení A. Pokorná 

 

Čestné uznání /kraj. kolo/ – Mariana Petešová /ped. vedení A. Pokorná 

 

Postup do celostátního kola /z kraj. kola/ – Adam Pjenčák /ped. vedení J. Zacharová 

 

 

Festival sólového uměleckého přednesu a divadel poezie pro kraje Plzeňský 

a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov: 

 

Postup do národního kola - Jakub Kouba, umělecký přednes / ped. vedení  A. Pokorná 
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I.2 – vzdělávací akce 

 
1. Divadelní workshop – tvorba 3D prstové loutky - Tomáš Běhal, divadlo Toymachine – žáci a 

pedagogové LDO 

 

2. Divadelní workshop – tvorba různých typů loutek, jejich pohyb - Tomáš Běhal, divadlo 

Toymachine – žáci a pedagogové LDO 

 

3. Divadelní představení Západočeského divadla Cheb – žáci LDO se pravidelně účastnili 

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

 

4. Taneční workshop  - Scénický tanec – K. Bednářová – žáci a pedagožka TO 

 

I.3 – ostatní akce pro veřejnost  
Pravidelné koncerty, vystoupení, výstavy: 

• Vánoční koncert   

• Výstavy prací - v aule ZUŠ 

• Aprílový konžert  

• Školní koncerty  

• Koncert pro maminky 

• Absolventský koncert  

• Koncert Rodinný 

• 24. ročník Divadelního festivalu Ašlerky se odehrál na začátku června 2022 

(vystoupení všech divadelních souborů LDO)  

• 17. června 2022 uspořádala ZUŠ R. Schumanna ve spolupráci se spolkem Karel Ašler 

Průvod městem Aš a slavnostní otevření Parku historie, jehož se kromě všech žáků 

školy zúčastnili také žáci dalších ašských škol, profesionální akrobatičtí umělci, místní 

příspěvkové organizace, sportovci, osadní výbor a aktivní obyvatelé Kopanin, 

dobrovolní hasiči z Krásné a ostatní. Průvod prošel celým městem, na Goethově 

náměstí proběhlo slavnostní otevření parku, rozehrál se první ašský orloj. Park historie 

ožil na nejrůznějších místěch vystoupením hudebníků, tanečníků a divadelníků z ašské 

ZUŠ, ale také výstavami našich výtvarníků, výstavou Ašského fotomaratonu a 

výtvarnými pracemi dětí z místních vzdělávacích institucí.       

 

Hudební obor a literárně dramatický obor: 

        Při škole působilo v roce 2021/2022 pod vedením A. Pokorné, P. Hoškové a  
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J. Zacharové deset divadelních souborů, které se aktivně zapojují do akcí školy, města, 

okolních obcí, nejrůznějších organizátorů i do divadelních soutěží.   

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

/M. Jelínek a V. Kukučka/, dechový soubor /M. Oblištil/, bicí soubor /P. Lavrinčík/, komorní 

pěvecký soubor /ped. vedení J. Rezková/, flétnový soubor /K.Cretan a V. Kukučka/, dudácký 

soubor Schumák /ped. vedení M. Jelínek a L. Schwalbová/ a další seskupení vznikající 

k nejrůznějším příležitostem. 

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství 

připutovala do rukou naší učitelky sólového a komorního zpěvu, Jarmily Rezkové. 

Ocenění Osobnost města Aše získala v pedagogické oblasti učitelka hry na klavír, Jaroslava 

Reková. 

 

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

HO a LDO těchto akcí:  

Chrudimská Zlatá Pecka: Sebastian Cretan – hra na klavír 

Advent na Poštovním náměstí 

Společný koncert houslového orchestru ZUŠ Aš a ZUŠ Járy Cimrmana, Františkovy Lázně 

Ašský milíř 

Happening na Poštovním náměstí  

Bohemian Rapsody – vystoupení Dechového orchestru mladých (Mariánské Lázně) s ašským 

sólistou – Sebastian Cretan, hra na klavír 

Koncert v kopaninském kostelíčku 

Advent a  vítání občánků v Krásné 

 

Výtvarný obor: 

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

výroba rekvizit a výzdoby školy, tvorba komiksu nazvaného Historické okamžiky a pověsti 

Ašska v komiksech žáků ZUŠ R. Schumanna Aš.  

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

 

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

absolventských prací v aule ZUŠ a v Parku historie. Žáci multimediální tvorby se také 

zúčastnili práce na knize nazvané Historické okamžiky a pověsti Ašska v komiksech, kniha 

bude vydána v rámci 150. výročí povýšení Aše na město. 

 

Taneční obor/ped. vedení L. Lavrinčíková: 

    Tento obor se pod vedením p. učitelky L. Rybáčkové prezentoval na výše uvedených 

akcích školy, na absolventském vystoupení a také v průvodu a při slavnostním otevření Parku 

historie. 

  

J. Údaje o výsledcích  inspekční činnosti  /ČŠI/:  

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

K. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hospodářský výsledek a fondy k 31. 12. 2021 

HV 225.383,91 

FO 108.574,00 

FKSP 342.166,00 

RF 843.114,13 

Reprodukce 83.112,10 

RF z ostatních titulů  11.544,50 

 

 

Hospodářský výsledek a fondy k 30. 6. 2022 

HV 2.923.228,54 

FO 108.574,00 

FKSP 413.642,00 

RF 1.068.498,04 

Reprodukce 146.793,06 

RF z ostatních titulů 11.544,50 

 

 

L. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

ZUŠ R. Schumanna byla zapojena do projektu Šablony II. 

 

M. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Viz. H. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

http://multimedialnitvorba.com/


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

Výroční zpráva 2021/2022 

 12 

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

zdrojů 

Granty města Aše a jiné: 

- podzim 2021: Zapojení se do Divadelních Dušiček 

- duben 2022: Organizace Krajského kola soutěže v uměleckém přednesu Dětská scéna 

- červen 2022: Zapojení se do Divadelního festivalu Ašlerky a Průvodu městem Aš a 

slavnostního otevření Parku historie 

- ZUŠ R. Schumanna Aš byla zapojena do projektu Šablony II. 

Projekty financované z grantového systému města Aše byly vyúčtovány.  Projekt Šablony II. 

byl ukončen a vyúčtován. 

 

O. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Základní umělecká škola R. Schumanna nemá odborovou organizaci. Je členem Asociace 

základních uměleckých škol.  Pedagogická porada probíhá v uvedené škole každý měsíc. 

 

Pedagogický sbor ve šk. roce 2021/2022: 

Hudební obor: O. Fernandez, N. Temerova, 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, J. Burle  

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

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

Taneční obor: L. Lavrinčíková  

Ladislava Kodlová (ekonomka školy)        

                                                                               

 

 

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

                                 

S. Cretan, vítěz mezinár. soutěže PRO BOHEMIA                   J. Jakoubek (vpravo) s učitelem V. Kukučkou 

        

 Žáci a žákyně literárně dramatického oboru na okresním kole soutěže v uměleckém přednesu „Dětská scéna“ 



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

Výroční zpráva 2021/2022 

 14 

 

M. Balovčík a M. Jelínek s učitelem M. Jelínkem v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje  

 

Rozbinální trio ve složení A. Jelínková, M. Pokorný a M. Jelínek v krajské kole soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje 
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M. Pokorný s uč. L. Schwalbovou  - kraj. kolo soutěže ve zpěvu               D. Poláková, V. Svozilová, A. Jasíková – okr. hry na dech. nástroje 

 

  

 
J. Kouba v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje coby vítěz a laureát, na fotografii s uč. P. Lavrinčíkem. 
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Workshop LDO s T. Běhalem – výroba loutek                           Taneční workshop s K. Bednářovou.  

 

 

Žáci sólového zpěvu v okresním kole soutěže ZUŠ, na snímku s jednou z učitelek, L. Schwalbovou 
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Červnový koncert v kopaninském kostelíku 

 

 

Průvod městem spojený se slavnostním otevřením Parku historie k příležitosti 150. výročí povýšení Aše na město.  



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

Výroční zpráva 2021/2022 

 18 

 

  

Ch. Šilov – Mouratidis, vítěz celostát. soutěže PRAGuitarra clásica.     Tanečnice a dudácký soubor Schumák – Ašský milíř   

 

Soubor Babodrama a kapela ICEcream postoupili s představením Entschuldigung do třech národ. kol div. soutěží – na 

Celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek, Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů 

Mladá scéna v Ústí nad Orlicí  a na mezidruhovou celostátní přehlídku amatérských divadel zv. Jiráskův Hronov 
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Divadelní soubory Six-pack, Dramafie a Minidramaťáčci na divadelním festivalu Ašlerky 
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Divadelní soubory Hranický dram, Spojenci, Asi jo, Jakože a Nakdyby na divadelním festivalu Ašlerky 
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Divadelní soubor Rytíři a víly na divadelním festivalu Ašlerky 

 

Absolventská výstava multimediálního oboru v aule ZUŠ 

                       

J. Rezková (vlevo) obdržela Cenu hejtmana Karlovarského kraje za dlouholetou pedagogickou práci 

J. Reková(vpravo) se stala Osobností Města Aše v oblasti pedagogiky   


