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ROK PLNÝ NÁSTRAH A PŘEKVAPENÍ



ÚVODEM

     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. 

   Ač jsme ke školnímu roku 2019-2020 přistupovali s
očekáváním, připraveni na změny, nikdo z nás jistě netušil, že
změny dostanou tak rychlý spád, a to především ve využití ICT
technologií, které umělecké vzdělávání nejen v Klášterci nad Ohří
posunuly výrazně vpřed.

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.

Umělecké vzdělávání ve všech oborech,
různých uměleckých žánrů, 
individuální přístup, 
práce v souborech, kolektivech,  kolektivní,
oborové a mezioborové projekty, 
výchova spokojených, kultivovaných,
zodpovědných a zdravě sebevědomých
žáků
příprava na amatérskou i profesionální
činnost, 
tvoříme kulturu v našem městě. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

ZAMĚŘENÍ A VIZE

udržet čtyřoborové vzdělávání v ZUŠ,
udržení tradiční výuky v ZUŠ v součinnosti s
digitálními technologiemi,
konkurenceschopnosti a s vývojem společnosti,
výrazná profilace hudebního oboru v kontextu
krajské a republikové úrovně,
udržení vzdělávání prostřednictvím pedagogů
OSOBNOSTÍ po odborné i lidské stránce,
zůstat nedílnou součástí kulturního dění            
 ve městě,
zasadit se o lepší finanční příležitosti školy, které
mají vliv na kvalitu vzdělávání a kvalitu prostředí
- získání významného a stabilního sponzora.

VIZE ŠKOLY



HISTORIE ŠKOLY

1953 dochované zmínky o výuce
hudby v Klášterci nad Ohří
založena jako hudební škola            
 v roce 1955
pobočka sídlila ve staré školní
budově "v zatáčce"                           
 na Chomutovské ulici
Vedením pobočky byla pověřena
paní Miloslava Palečková

1966 pobočka zrušena a
založena Lidová škola umění
ředitelem školy byl
jmenován pan Jaroslav Cirgl
přibyl výtvarný obor

1969 zrušeny obory
výtvarný a taneční. 
1970 - 1974 vedla Lidovou
školu umění paní Olga
Krejčíková; v té době byl
pouze hudební obor a škola
měla kolem 80 žáků

1974 byla ředitelkou
jmenována paní Zora
Kutálková, která působila ve
funkci do r. 2010
počet žáků postupně vzrostl
a v roce 1981-82 bylo
pouze v hudebním oboru
166 žáků

1975 - 2015 pořádání
koncertů profesionálních
umělců v rámci Klubu přátel
hudby
koncerty se konaly 10x do
roka; od roku 2012 byl
snížen rozpočet školy a
počet koncertů byl omezen
od roku 2015 převzala
iniciativu jiná příspěvková
organizace města

1975 - 1990 orchestr
akordeonů pod vedením
Miroslava Břeně
1982 - 2005 velký dechový
orchestr pod vedením
Josefa Babčaníka
1985 přestěhování LŠU do
nového objektu  v Zahradní
ulici čp. 222
1988 přestěhování do ulice
J. A. Komenského 677

1989 byly otevřeny další
obory - taneční a výtvarný
obor
 škola měla už 350 žáků
1990 (1. června) byl
změněn název školy na
Základní umělecká škola

1993 (1. ledna)

1997 založení smyčcového
souboru Cantabile strings 
Mgr. Evžénií Atamanovou

     se ZUŠ stala příspěvkovou              
organizací města            

1999 založení literárně-
dramatického oboru 
2003 založen Školní
orchestr  Orchestrion
(Babčaník, Vajcová)
2004 je přejmenování
malého školního orchestru
na Chorchestr(Vajcová)
2005 započaly Mezinárodní
mistrovské houslové kurzy s
Jaroslavem Svěceným.

2006 založení flétnového
souboru Pettiny p. uč.
Josefem Vlčkem
soubor se věnoval hudbě z
období renesance a baroka.
vedení souboru v roce 2007
převzala Dana Vajcová.
2007 škola organizuje
festival současného tance s
mezinárodní účastí
SIRAEX (dosud)



HISTORIE ŠKOLY

2010 byla do funkce
ředitelky jmenována Zora
Breczková 
počet žáků se drží mezi 320
- 350
pedagogický sbor je ustálen
na 18 - 20 lidí
2010 započaly celoškolní
projekty,  jak pro veřejnost,
tak pro žáky místních škol,
např.:Jaro dětem, UŽ v ZUŠ,
...
2011, 2013 výjezd a
prezentace školy s městem
v Nizozemském Baarnu

2012 založení pěveckého
souboru Klášteráček pod
vedením Bc. Oldřišky
Krymové
2012 implementace
školního vzdělávacího
programu (postupné zrušení
učebních osnov)
2012 založen taneční
soubor chlapců
2014 započal příležitostný
vánoční projekt Zpíváme
Rybovu mši

2015 založen Ateliér Jitky
Kůsové
založen nezávislý spolek při
ZUŠ ARTE
založení souboru Brass
Band pod vedením Viliama
Béreše
organizace okresního kolo
kytar soutěže ZUŠ (MŠMT)
2016 účast v projektu a
společný koncert s Českou
filharmonií
2016 založena
MINIZUŠKA - všeoborový
kurz pro 4 leté děti

2017 se ZUŠka připojuje k
celostátnímu happeningu
základních uměleckých škol
ZUŠ OPEN a je jeho součástí
2018/19 vyrůstá bicí
oddělení, pod vedením p. uč.
Pavla Hekla
2018 nové pojetí Velkého
Vánočního koncertu -
Ježíškova kouzla

2019 zapojení školy do
ŠABLON II a jejich
implementace. Díky nim
škola začala využívat ICT ve
výuce a připravuje se na
nové studijní zaměření -
počítačová grafika, animace,
el. zpracování hudby.

2019 započal projekt s
rádiem Českým rozhlas -
Rádio Junior pod vedením
Martiny Švandrlíkové 
2019 taneční obor
reprezentuje ZUŠky v
Senátu Parlamentu ČR
2019 hudební obor
organizuje ADVENT -
Hudební soboty



TRADICE
65 let uměleckého vzdělávání ve městě
46 let spolupráce se ZUŠ KS Kadaň
23 let smyčcového souboru Cantabile strings
REPREZENTAČNÍ KONCERTY - TALENT ZUŠ, KONCERT MALÝCH UMĚLCŮ,
ABSOLVENTSKÉ KONCERTY, ...
13 let festivalu SIRAEX
9 let Dnu otevřených dveří UŽ v ZUŠ
okresní kolo ve hře na kytaru - OKO KYTARY



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.

2019/2020 počet žáků 348
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

je nás víc jak 90



TANEČNÍ OBOR

DIVADÉLKO POD ZUŠKOU /
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

kombinace kolektivní a individuální výuky
 technika divadelního projevu a
improvizace
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

2019/2020 počet žáků 348
UMĚLECKÉ OBORY ŠKOLY



NOVOROČNÍ KONCERT 2020



ABSOLVENTI 2019/2020 - HUDEBNÍ OBOR
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Cesta do ZUŠky pro mě byla jasná už odmala. Slyšela
jsem hrát na klavír starší sestru
Kamču, která už několik let chodila do ZUŠky. 
V 5 letech jsem začala chodit k paní učitelce 
Mgr. Taisiye Krautsové na klavír. A hned, jak to šlo,
jsem začala jezdit na soutěže. Bavila mě hra písniček
a vystupování na veřejnosti.  Díky
přístupu paní učitelky jsem se zúčastnila výměnných
koncertů, Karlovarské růžičky, Talent ZUŠ a okresního
kola. Chtěla bych poděkovat paní učitelce za
trpělivost, kterou se mnou měla, i když jsem chodila ke
koním, zpívat a měla mnoho dalších kroužků.

Co mi studium přineslo?
Hlavně štěstí i přes všechny překážky jsem vždycky
věděl, že každý týden dělám to, co dělám rád 
a samozřejmě znalosti hudby. Například už jsem složil
svojí první píseň do školy. A taky kamarády, kteří jsou
stále kamarádi. 
Styl výuky a otevřenost pedagogického personálu.
Zde Vám nebudou vnucovat látku, nebo písně ať už na
zpěv nebo na nástroj. Pokud jste to nedokázali, tak se
přešlo někam jinam. Po přidání jednoho roku do
povinné nauky jsem se strachoval, že budu muset
zase sedět ve třídě, naštěstí jsme jezdili na výlety za
poznáním hudby 
a za zážitky.



ABSOLVENTI 2019/2020 - HUDEBNÍ OBOR
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ABSOLVENTI 2019/2020 - HUDEBNÍ OBOR

Kar
olí
na

 B
ar
to
ňo
vá

Kar
olí
na

 B
ar
to
ňo
vá

hr
a na

 př
íčn
ou

 flé
tn
u

hr
a na

 př
íčn
ou

 flé
tn
u

p.
 uč
. V
. M
us

ilo
vá

p.
 uč
. V
. M
us

ilo
vá

Jan
a Pick

ov
á

Jan
a Pick

ov
á

hr
a na

 zo
bco

vo
u f
lét
nu

hr
a na

 zo
bco

vo
u f
lét
nu

p.
 uč
. V
. M
us

ilo
vá

p.
 uč
. V
. M
us

ilo
vá

Během let, které jsem chodila do ZUŠ se mi stalo
mnoho úsměvných příhod, úsměvné byly až po čase,
protože když se mi staly, tak jsem měla pocit, 
že skončím svoje studium. Vydržela jsem to jen díky
mé rodině, která mě podporovala a udržela mě tady až
do teď. Za to jim velice děkuji, protože jsem nakonec
ráda, že jsem to dochodila až do konce. Řeknu vám
nějakou ze svých příhod. Jednou jsme jeli na koncert a
já si doma zapomněla společenské šaty. Zjistila jsem
to až, když jsme byli na místě. Řekla jsem si, že to se
může stát jenom mě, ale v průběhu let jsem zjistila, že
je to stává skoro všem. Několikrát jsem šla na hodinu
flétny a zjistila jsem, že nemám flétnu nebo noty. Ve 2.
ročníku mi moje mamka vyhodila flétnu 
z balkónu, protože jsem se při cvičení na ní hrozně
vztekala.
Flétně se naštěstí nic nestalo, jelikož spadla jen 
z 2 patra na trávník. Jsem moc ráda, že jsem to
vydržela a naučila se tak krásně hrát. Občas to muselo
být se mnou těžké pro paní učitelku a rodinu. 
Děkuji za vaší trpělivost.
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Ondřej Čečrdle
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Výtvarný obor
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Eliška je pohodář. Občas přijde na
hodinu včas. Je na všechny hodná
a zastává se slabších. Vrhne se do
jakéhokoli úkolu. V souboru
Divadélka pod ZUŠkou má za
sebou nejméně pět představení.

Tento obor jsem si vybrala, jelikož od malička ráda
maluju a tvořím. Líbí se mi na tomto oboru naše
výtvarná třída, kde je spousta výkresů, obrazů, sošek,
mnoho barev, barviček, tužek, štětců a palet a mnoho
dalšího. Na každou hodinu výtvarky se těším, protože
je překvapením, co budeme malovat nebo tvořit, a také
se tam těším, že máme skvělý kolektiv a skvělou
učitelku Irenu Hofhans, která nám vše vysvětlí,
pomůže a poradí. Jinak pokud to jde, jedeme 
s výtvarkou na výlet anebo na výstavu. Jedna 
z posledních výstav, kterou jsme navštívili byla
výstava PIXAR v Praze. Moc se mi tam líbilo, jak tam
byly namalované postavičky podle toho, jak vznikaly 
a mnoho dalších obrazů. Bylo to super. Příští rok budu
končit základní školu a tím i tento obor výtvarný 
a bude se mi po něm stýskat, ale určitě se za paní
učitelkou přijdu kdykoliv podívat.

Je mi 14 let. Výtvarce se věnuji už od šesti let.
Bydlím v Okounově. Mám rád ryby, 
moře a Chorvatsko, kam se rád vracím. 
Jeho kultura a příroda mě inspirovaly 
k tématu Krásy Chorvatského pobřeží
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ZUŠ navštěvuji od 2. třídy ZŠ, protože už od malička
jsem ráda malovala a kreslila. Díky
výuce na ZUŠ jsem se zdokonalila v technice 
a získala jsem širší rozhled o umění. Mezi
mé oblíbené výtvarné činnosti patří například perokresba
a malba. Umění bych se ráda věnovala i v budoucnu a
pokud to půjde, ráda bych se jím i živila, proto jsem se
také rozhodla, po ukončení ZŠ dostat se na střední
odbornou
uměleckou školu HAMR.
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Tento obor jsem si vybrala, protože už odmalička jsem
pořád něco vyráběla a malovala. Paní učitelka mi minulý
rok ukázala kaligrafické písmo, které se mi moc zalíbilo, 
a tak jsem se rozhodla, že ho použiji jako téma na svou
absolventskou práci. Protože se mi na výtvarném oboru
moc líbí, chtěla bych v něm pokračovat i po absolvování.
Naší paní učitelku mám moc ráda a je na mě moc hodná, 
i když o hodinách věčně mluvím.
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Výtvarný obor
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Zdejší ZUŠ navštěvuji už od svých 5-ti let. Zvolila jsem si
výtvarný a hudební obor, konkrétně zobcovou flétnu,
kterou jsem později vyměnila za saxofon.
Letošní školní rok absolvuji ve výtvarném oboru a pro
závěrečnou práci jsem si vybrala Papilio, neboli motýli
zpracované na grafickém tabletu. Výtvarné umění mě
uklidňuje a esteticky rozvíjí.











NAŠE AKCE / TRADIČNÍ
Školní rok 2019/2020 se se sice lišil od
těch předchozích, škola začala se svými
aktivitami tak jako každý školní rok. 
Naplánovaly se a i realizovaly nové
nápady, inspirace a obohatily se jimi i
akce tradiční. Bohužel na většinu z nich
řada nepřišla. Nezrušily se však úplně,
pouze přesunuly na podzim následujícího
školního roku. Díky tomu, však přišly
další inspirace k novým projektům.

Velký vánoční projekt - Vánoční
kouzlo
Vánoční koncert v Perštejně
Reprezentační koncerty - Talent
ZUŠ - zrušeno 
46. Společný koncert se ZUŠ KS
Kadaň - zrušeno
Soutěže a přehlídky 

OKO KYTARY, klavír a smyčcové
nástroje - pouze do okresních kol  
ZUŠ OPEN / Den otevřených dveří
a celostátní happening základních
uměleckých škol - přesunuto na
04.09.2020
Absolventské koncerty a výstavy
- přesunuto na září 2020 
Mládí s filharmoniky / projekt s
teplickou filharmonií - koná se v
roce 2021
Minizuška a Poznáváme společně
- vzdělávání nejmenší a
nejstarších generací
BALLETTO  - proběhlo formou
improvizovaného představení  

Piano camp - odložen 
SIRAEX - dílny - zrušeny

     ve hře na kytaru - 

     v zámeckém parku



Vánoční v perštejně

Advent - 4. koncert

Podzimní koncert

Vánoční v perštejně

Podzimní koncert



NAŠE AKCE /NOVÉ

Své nové priority, projekty a cíle jsme přenesli od
pololetí  2018/19 do projektu "VIVACE 
- Vzděláváme žive", který uskutečňujeme 
a financujeme v rámci zjednodušených projektů
EU "Šablony II pro ZUŠ". 
Pro naší školu to znamenalo zisk významných
753-tis. korun pro realizaci.

od roku 2018

Co se reálně dělo, děje a ještě bude dít do
pololetí 2020/21:

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 byl rokem změn, a to
naše škola jistě naplňuje.
Vánočním projektem, který se
zcela odlišoval od těch
předchozích, jsme vykročili
těmto změnám vstříc.  Rozdělil
se na dvě části, a to divadelně
taneční - Vánoční kouzlo, 
a hudební projektem ADVENT -
hudební soboty v adventní čas.

Stali jsme se spolupracující
ZUŠkou Českého rozhlasu
Rádia Junior a naši žáci byli od
září pravidelně slyšet v "éteru".  
To mimo jiné bylo impulsem
pro hudební obor otevřít své
možnosti v oblasti zpracování
hudby a dát příležitosti 
k vlastní tvorbě.

Od roku 2007 taneční obor
pořádá festival SIRAEX, který
byl od roku 2017 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 v roce 2019.

Výtvarný obor se velmi aktivně
ujal projektů ze ŠABLON 
a nejen to. 

Škola aktivně usiluje o zapojení
do projektů ERASMUS +.
Prvním krokem 
k navázání kontaktů je aktivita
v oblasti e-Twinningu.

V hudebním oboru nenápadně
vzniká nové uskupení školní
kapely, která od příštího roku
nahradí školní orchestr v
kolektivní výuce mladých
hudebníků.



e-Twinning



PEDAGOGICKÝ TÝM 2019/2020
JIŽ NĚKOLIK LET (zhruba od roku 2012) 
JE POČET PEDAGOGŮ USTÁLEN NA 18. 

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

Mgr. Richard Humpl
uč. hry na klarinet a saxofon



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

Ing. Tomáš Fiala
uč. hry na elektrickou kytaru

Vzpomínka 2016/2017

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





COVID-19
Fragmenty z období nouzového stavu v ČR - více na https://www.zusklasterec.cz/covid-19/
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VÝUKA NA DÁLKU



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



NESMÍME ZAPOMENOUT

VYJELI JSME DO DIVADLA: JAK SE DĚLÁ MUZIKÁL - KARLÍN

ÚSPĚŠNĚ BYLA UKONČENA I MINIZUŠKA  A NAPLÁNOVANÉ ŠABLONY



Soustředění orchestru 
NOVÝ TERMÍN - JEDEME  28. 08. - 30. 08.2020
PRO ZUŠ OPEN



CO PŘINESE ŠKOLNÍ ROK 2020/2021?
TO NIKDO NEVÍ, ALE MY JSME PŘIPRAVENI STÁLE DRŽET KROK A BÝT VÁM ZASE
O KOUSEK BLÍŽ



KONTAKTNÍ ÚDAJE
e.mail kontakt:
zusklasterec@zusklasterec.cz
kancelarzus@zusklasterec.cz
zastupce@zusklasterec.cz
telefonní kontakt:
+420 474 375 667

ROČENKA 2019/2020
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  MGR.  ZORA BRECZKOVÁ ,
KOREKTURY:  MGR.OLINA RAMBOUSKOVÁ A ALENA SLONČÍKOVÁ ,  
TISK:  DEFT S.  R.  O. ,  VYDÁVÁ:  ZUŠ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ ,  
ČÍSLO VYDÁNÍ:   2/2020,  31.08.2020
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ JE NÁHODNÝ(KROMĚ ABSOLVENTŮ A PEDAGOGŮ)  
A UVEŘEJNĚN JAKO ILUSTRATIVNÍ DOKUMENTACE K TEXTŮM.




