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ROČENKA 2018/2019
ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ ŠKOLA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ZPRACOVÁNÍ :  MGR.  ZORA BRECZKOVÁ,
KOREKTURY:  MGR.  MARTINA ŠVANDRLÍKOVÁ A ALENA SLONČÍKOVÁ,  
T ISK:  DEFT S .  R .  O . ,  VYDÁVÁ:  ZUŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ ,  
Č ÍSLO VYDÁNÍ :   1 /2019 ,  31 .5 .2019
VÝBĚR FOTOGRAFI Í  JE NÁHODNÝ(KROMĚ ABSOLVENTŮ A PEDAGOGŮ) 
A UVEŘEJNĚN JAKO ILUSTRATIVNÍ  DOKUMENTACE K TEXTŮM.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

e.mail kontakt:

zus-klasterec@zus-klasterec.cz

zusklasterec@seznam.cz

zastupce@zus-klasterec.cz

telefonní kontakt:

+420 474 375 667





Dětská taneční scéna 2017

Koncert 

perštejnských žáků/jaro  2018

ZUŠ OPEN 2018

 Divadelní projekt 

"Co se děje v parku"

Kurzy sochařství 2017/2018

Krajské kolo soutěže

hra na dřevěné dech. nástroje

2017/2018

Podzimní žákovský koncert 2017



ÚVODEM

HISTORIE ŠKOLY

založena jako hudební

škola v roce 1955

1988 nové sídlo      

 na současné adrese

1990 změna z Lidové

školy umění na

základní uměleckou

školu 

1992 právní

subjektivita

TRADICE

65 let uměleckého

vzdělávání ve městě

45 let spolupráce    

 se ZUŠ KS Kadaň

22 let smyčcového

souboru Cantabile

strings

13 let festivalu

SIRAEX

8 let Den otevřených

dveří UŽ v ZUŠ

3 roky Piano Camp

Umělecké vzdělávání v Klášterci nad Ohří otevírá dveře
a nabízí různé cesty rozvoje jedinečné osobnosti, 
kterou je každý z nás.
Vzděláváme v  uměleckých oborech se současným
přístupem v kontextu tradiční umělecké výuky. 
Naším cílem je ukotvit  kvalitu rozvoje tvůrčího myšlení 
 skrze umělecké hodnoty

ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání

dlouhodobě, soustavně a komplexně ve čtyřech

uměleckých oborech - hudebním, výtvarném,

tanečním, literárně-dramatickém,

 

Rozvíjí a kultivuje osobnost jedince, dětí 

a dospělých, s možností jej odborně připravit

na neprofesionální uměleckou činnost 

či následně na profesionální uměleckou 

nebo pedagogickou dráhu.

 

Ač tyto školy neposkytují stupeň vzdělání, jsou

nepostradatelnou součástí českého školství.

Plní funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní,

sociální a preventivní.

1999 otevřen  LDO -              

4. umělecký obor

2010 založení tradice

Dne otevřených dveří -

UŽ v ZUŠ

2012 implementace

školního vzdělávacího

programu (postupné

zrušení učebních osnov)

2016 založena

MINIZUŠKA

více na                 

 www.zus-klasterec.cz



individuální výuka ve hře na hudební nástroj

dle výběru žáka

výuka hudební teorie

výuka společného hraní v menších či větších

souborech a uskupeních

přístup k novým metodám ve výuce

příprava na veřejná vystoupení - koncerty

zapojení se do oborových i mezioborových

projektů 

účast na soutěžích a přehlídkách

setkávání s odborníky v masterclass.

koncerty
projekty
výjezdy
přehlídky, soutěže,
výstavy
práce s talentem 
inkluzivní vzdělávání

v letošním roce celkem 373 žáků a stále rosteme
UMĚLECKÉ OBORY ŠKOLY

kolektivní výuka ve výtvarné tvorbě

plošná - kresba, malba, grafika

prostorová - práce s hlínou, různé techniky

umělecké výroby (šperk, papírování,...)

projektová - práce s tématem, výroba kulis        

a návrhy kostýmů

ICT technologie ve výuce - počítačová grafika,

základy animace, umělecká fotografie

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

je nás už zase přes 200



UMĚLECKÉ OBORY ŠKOLY

TANEČNÍ OBOR

DIVADÉLKO POD ZUŠKOU /
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

kombinace kolektivní a individuální výuky

 dramatická výchova a techniky divadelního

projevu

přednes a mluvené slovo

práce s textem

vedení k vlastní psané tvorbě 

účast na soutěžích a přehlídkách

setkávání a dílny s osobnostmi v oboru -

masterclass

kolektivní výuka

dětský tvořivý tanec vedený k estetice pohybu

rozvoj dětské fantazie a vyprávění skrze

výrazový tanec

taneční techniky současného tance a základy

klasického baletu

práce s taneční improvizací                                 

a vedení k vlastnímu pohybovému slovníku

osvojování základních principů zdravého

pohybu - pohybová průprava a znalost těla

účast na přehlídkách, tanečních dílnách            

a festivalech, projekty a zájezdy



B Ř E Z E N  2 0 1 9 K O N C E R T  
K O M O R N Í  H R Y



ABSOLVENTI 2018/2019 - HUDEBNÍ OBOR

Anežka Ševčíková/hra na violu
uč. E.Atamanová, A. Saakjan

Anna Hürdlerová/hra na klavír
uč. Z Zadinová

Jiří Král/hra na kytaru
uč. J. Ulrich

Kamila Janáčková/hra na kytaru
uč. J. Ulrich

Karolína Bartoňová/hra na flétnu
uč. V. Musilová

Marie Dolejšová/hra na klavír
uč. M. Švandrlíková

Jan Dolejš/hra na housle
uč. A. Saakjan

Venuše Dolejšová/hra na violoncello
uč. E. Atamanová

Michaela Donovalová/hra na klavír
uč. Z. Zadinová



ŽÁKOVSKÉ KONCERTY NA SÁLE ZUŠ
 



ABSOLVENTI 2018/2019 - VO/TO/LDO

Radka Bachová/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Alise Kolínová/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Zuzana Kozelnická/TO+VO
uč. O. Rambousková, I. Hofhans

Michaela Macháčková/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Veronika
Němečková/výtvarný obor

uč. I. Hofhans

Jan Dolejš/taneční obor
uč. O. Rambousková

Anna Andělová/výtvarný obor
uč. I Hofhans

Kristýna Metalová/TO + LDO
uč. O. Rambousková

Marie Dolejšová/taneční obor
uč. O. Rambousková

Aneta Svobodová/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Adéla Mašanská/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Oliver Švejda/výtvarný obor
uč. I. Hofhans

Veronika Nagyová/výtvarný obor
uč. I. Hofhans





NAŠE AKCE / TRADIČNÍ

Školní rok 2018/2019 se nijak neliší od těch předchozích.
Škola je aktivní a tvůrčí. Přináší nové nápady, inspirace
a obohacuje jimi i své tradiční akce.

Velký vánoční projekt - Ježíškova kouzla
Setkávání s profesionálními umělci - např.:
Masterclass s českoamerickou klavíristkou                                
p. Faflak z Jižní Dakoty,                                       
 lekce dramatické výchovy s Máriem Kubcem                                                     
a Výchovný koncert s Kudláčkovým Triem
Reprezentační koncerty - Talent ZUŠ 
45. Společný koncert se ZUŠ KS Kadaň
Soutěže a přehlídky v komorních hrách, literárně-
dramatickém oboru, přednesu, scénickém tanci
ZUŠ OPEN / Den otevřených dveří a celostátní
happening základních uměleckých škol
Absolventské koncerty a výstavy 
Mládí s filharmoniky / projekt s teplickou
filharmonií
Minizuška a Poznáváme společně - vzdělávání
nejmenší a nejstarších generací
BALLETTO a SIRAEX
Piano camp



Vlaštovky/taneční obor 2018

Kresba v plenéru/výtvarný obor 2018

Bubenický masterclass 

Pavel Valdman/USA/

podzim 2018

Kniha vs. mobil/

LDO okres. přehlídka 2019

Klášteráček/pěvecký sbor, Vánoce 2018

Soutěž ZUŠ/komorní hry 

s převahou dech. nástojů 2019



NAŠE AKCE /NOVÉ
Své nové priority, projekty a cíle jsme zcela přenesli

od pololetí  do projektu "VIVACE - Vzděláváme žive",

který uskutečňujeme a financujeme v rámci

zjednodušených projektů EU "Šablony II pro ZUŠ".

Pro naší školu to znamená zisk významných 753tis

korun pro realizaci.

od roku 2018

Co se reálně děje:

Využití ICT ve výuce - nákup 20ks ICT zařízení        

do výtvarného oboru pro počítačovou grafiku,

animaci a do hudebního oboru pro hudební dílnu    

 a orchestr.

Projektové dny mimo školu - výjezdy žáků               

za poznáním do muzeí, galerií a divadel,                     

včetně workshopů a přednášek.

Odborníci v praxi a sdílení zkušeností -

profesionální umělci a významní pedagogové přímo

s našimi dětmi ve výuce.

Vzdělávání pedagogů - ICT, cizí jazyk, čtenářská

gramotnost a oborová odbornost.

Komunitní a osvětová setkávání - např.: Den

otevřených dveří v rámci ZUŠ OPEN

Mentoring a supervize pedagogů                             

- profesně-osobnostní rozvoj našich učitelů.





NAŠE AKCE/INOVACE TRADIC

Rok 2019 by měl být rokem změn 

a to naše škola jistě naplňuje.

Vánočním projektem, který se zcela

odlišoval od těch předchozích,

jsme vykročili těmto změnám vstříc. 

 

Stali jsme se spolupracující ZUŠkou

Českého rozhlasu Rádia Junior 

a naši žáci budou mít od září

pravidelné vstupy do "éteru". 

 Hudební obor otevírá své možnosti

v oblasti zpracování hudby a dává

příležitosti k vlastní tvorbě.

 

Taneční obor pořádá již 13. ročník

festivalu SIRAEX, který je rozšířen 

o DĚTSKOU TANEČNÍ SCÉNU. 

Stal se jediným zástupcem

tanečních oborů z Ústeckého kraje 

v prezentaci na celostátním

happeningu ZUŠ OPEN 

v SENÁTU ČR v Praze.

 

Výtvarný obor se velmi aktivně ujal

projektů ze ŠABLON a navíc

připravuje nová loga jednotlivých

oborů, které spatří světlo světa 

s novým webem v roce 2020.

 

Naše škola nikdy neměla tolik

zájemců o bicí nástroje. 

Pořídit nový xylofon se vyplatilo.

 

Divadélko pod ZUŠkou navázalo

spolupráci s Máriem Kubcem,

hercem, kterého rodiče jistě znají 

z pohádek, filmů a seriálů. 



Zahraniční   
prezentace 2019
Grossrückerswalde



PEDAGOGICKÝ TÝM 2018/2019
JIŽ NĚKOLIK LET (zhruba od roku 2012) JE POČET PEDAGOGŮ USTÁLEN NA 18. 
Od 1. ledna 2019 se vedení školy rozšířilo. Důvodem bylo zpřehlednění managementu v pedagogických
a uměleckých aktivitách školy.

Mgr. Zora Breczková
ředitelka školy / 2010

(leader a manažer uměleckého vzdělávání),
vedoucí Umělecké rady ČR sekce učitelů

tanečních oborů ZUŠ, 
umělecký ředitel festivalu SIRAEX,

vyučuje taneční obor

Mgr. Martina Švandrlíková
statutární zástupkyně ředitelky

(manažer pedagogického procesu 
 a zahraniční spolupráce, koordinátor projektů,

vyučuje hru na klavír a hudební dílny.

Josef Ulrich, Dis.
vedoucí Umělecké rady 
ZUŠ Klášterec nad Ohří 

(manažer umělecké prezentace školy),
vyučuje hru na kytaru a hudební dílny

MgA. Olga Rambousková

vedoucí kolektivních oborů a předmětů

(koordinátor mezioborových projektů)





Zora Kutálková
uč. hry na klavír

(ředitelka školy 1973 - 2010)

Mgr. Evžénie Atamanová
uč. hry na housle, violoncello,

Cantabile strings - smyčcový soubor

Mgr. Taisiya Krautsová
uč. hry na klavír

Veronika Musilová, Dis., DiA
uč. hry na flétnu, zobc. flétnu,

hudební dílny

Bc. Pavla Konůpková
uč. hry na klavír,

hudební dílny, korepetice v TO

Bc. Zuzana Zadinová
uč. hry na klavír

Mgr. Alexej Saakjan
uč. hry na housle a violu, 
Malý smyčcový soubor

Irena Hofhans
uč. výtvarného oboru

Viliam Béreš
uč. hry na trombon, trubku, 
orchestr školy a Brass band



Bc. Oldřiška Krymová
uč. sólového a sborového zpěvu,

Klášteráček - pěvecký sbor

Pavel Hekel
uč. hry na bicí nástroje, vč. xylofonu,

školní bicí soubor

Bc. Denisa Birošová
uč. sólového zpěvu

Jan Musil
uč. hry na klarinet a saxofon

Mgr. Richard Humpl
uč. hry na klarinet a saxofon

Patrik Bartko
uč. hry na elektrickou kytaru

Vzpomínka 2016/2017





ARTE - nezávislý spolek začal
působit při škole od 24. 08. 2015, 
a to jako spolek rodičů a přátel
školy podporující činnost ZUŠ
(známé jako SRPŠ).
 

Hlavním cílem spolku je:

stmelování a větší soudržnost rodičů, přátel a dalších lidí, kterým záleží na hodnotách vzdělávací
instituce jakou základní umělecká škola je,
pomáhat a přispívat svou činností a finančními prostředky potřebám všech žáků ZUŠ,
koordinovat spolupráci rodičů se ZUŠ,
pomáhat při prezentaci výchovně vzdělávacích cílů a úkolů,
úzce spolupracovat s vedením ZUŠ,
seznamovat vedení ZUŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů

spoluorganizace koncertů, výstav a představení,

zajištění květin a upomínkových předmětů pro všechny účinkující žáky,

spoluorganizace vzdělávacích akcí pro žáky,

podpora k zajištění didaktických nebo speciálních pomůcek a jiných potřeb žáků k výuce,

podpora k zajištění nadstandartních výtvarných potřeb,

podpora tanečního oboru v oblasti zajištění kostýmů pro představení.

Konkrétní činnost

Členem spolku se stává každý rodič nebo jiná osoba při zaplacení ročního členského

příspěvku v minimální výši 200,-Kč (v kanceláři školy nebo u svého třídního učitele).

Zaplacením poplatku dáváte souhlas se stanovami spolku a dobrovolným členstvím.

Stanovy najdete na www.zus-klasterec.cz



PRŮBĚH PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ KE STUDIU pro rok 2019/2020

1. PODÁNÍ ONLINE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ- ČERVEN 

Z domova nebo s konzultací přímo ve škole.

 

Nedisponujete-li PC zařízením nebo připojením 

k internetu, ochotně vám s vyplněním pomůžou naši

učitelé. Pomoc a konzultaci naleznete také v kanceláři

školy,

 

2. ZPĚTNÁ VAZBA O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI 

- ČERVEN - ZÁŘÍ

 

3. POZVÁNÍ K PŘIJÍMACÍMU POHOVORU 

A TALENTOVÉMU PŘEZKOUŠENÍ - 1. týden v září / dle

rozpisu v pozvánce

( Motivační pohovor, přezkoušení základních

dovedností dle oboru a uvedení k odbornému učiteli / 

dle studijního zaměření.

   

4. VYDÁNÍ A PODPIS ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 

ČI NEPŘIJETÍ

    

5. PLATBA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ ZA 1. POLOLETÍ

NAJDĚME SPOLEČNĚ CESTU 
K TVÉMU TALENTU




