Porada ředitelů ZUŠ SK – 26.září 2011
Místnost 1096, KÚ SK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
ZUŠ Buštěhrad, ZUŠ Brandýs nad Labem, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Mělník, ZUŠ Unhošť, ZUŠ
Velké Popovice, ZUŠ Votice, ZUŠ Zruč nad Sázavou, ZUŠ Libčice
Neomluveni:
ZUŠ Králův Dvůr (SZUŠ), ZUŠ Beroun (SZUŠ), Mladá Boleslav (SZUŠ), ZUŠ Sedlec –
Prčice, ZUŠ Řevnice, ZUŠ Příbram II., ZUŠ Mšeno, ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Čáslav

Pozvaní hosté – přítomni:
PaedDr.Milan Němec – radní Středočeského kraje pro oblast školství, mládež a tělovýchovy
PaedDr.Pavel Schneider – vedoucí odboru školství a sportu
Mgr.Martin Müller – vedoucí oddělení správní a organizační
Mgr.Miloslav Roubal – referent odboru školství
Mgr.Karel Lasík – referent sportu
Pozvaní hosté – omluveni:
Přemysl Landa
Mgr.Lenka Škopová
Program porady:
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
2. Nesoutěžní přehlídka skladeb při příležitosti 170. výročí narození A.Dvořáka
3. Výstava prací žáků ZUŠ SK v GASK v Kutné Hoře
4. Rybova vánoční mše Kutná Hora
5. Zhodnocení soutěží MŠMT 2010/2011
6. Vyhlášení soutěží MŠMT 2011/2012
7. ÚUR ČR, KUR SK - informace
8. Informace AZUŠ
9. RVP- ŠVP
10. Zhodnocení festivalu ZUŠ SK – květen 2011, Poděbrady
11. Další informace
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
 Poradu zahájila předsedkyně KUR SK a ředitelka ZUŠ Říčany Iveta Sinkulová.
Přivítala přítomné ředitele, radního SK pro oblast školství, mládež a tělovýchovy pana
PaedDr.Milana Němce a hosty z OŠS úřadu SK. Informovala zúčastněné o programu
porady.
2. Nesoutěžní přehlídka skladeb při příležitosti 170. výročí narození A.Dvořáka
 Poté dostal slovo pan PaedDr.Milan Němec, který informoval ředitele ZUŠ o chystané
nesoutěžní přehlídce k výročí narození A.Dvořáka. Upozornil na to, že účast na

přehlídce není povinná. Poděkoval ředitelům ZUŠ za přípravu programu. Přihlášky na
přehlídku byly uzavřeny 26.9.2011.
 Stále platí informace, které ředitelé jednotlivých ZUŠ dostali 25.5.2011 od pana
Mgr.K.Lasíka. Změnil se pouze termín přehlídky. Přehlídka se pravděpodobně
uskuteční ve Vysoké u Příbrami v termínu od 21. – 25.listopadu 2011 (jeden nebo
dva dny). Místo konání galakoncertu bude upřesněno, jednalo by se pravděpodobně o
termín kolem 1.prosince 2011. Definitivní stanovisko by mělo ředitelům škol dorazit
v týdnu od 3. do 7. 10.2011. Je nutné jasně stanovit pracovníka, který bude
zodpovědný za přehlídku. Hledá se nezávislá porota.
 Slovo dostala také ředitelka ZUŠ Příbram I. Mgr.Petra Havlíková. Informovala
zúčastněné o počtu přihlášených vystupujících – celkem 28. Pokud se přehlídka
uskuteční v Příbrami, bude nutná kooperace mezi KÚ a ZUŠ v ZUŠ Příbrami I.
3. Výstava prací žáků ZUŠ SK v GASK v Kutné Hoře
 Další informace od pana PaedDr.Pavla Schneidera se týkala výstavy výtvarného oboru
ZUŠ SK v GASK v Kutné Hoře. Paní ředitelka Mgr.Jiřina Kinkalová zašle během
několika dní informace do všech ZUŠ Středočeského kraje.
 Výtvarníci by měli najít téma výstavy v Kutné Hoře. Téma minulé výstavy bylo
,,SVĚTLO“.
4. Rybova vánoční mše Kutná Hora
 PaedDr.Pavel Schneider kladně zhodnotil provedení Rybovy vánoční mše v Kutné
Hoře v roce 2010. Koncert byl také kladně hodnocen veřejností. Letošní koncert se
uskuteční pod záštitou hejtmana SK pana MUDr.Davida Ratha dne 15.12.2011 opět
v chrámu Sv.Barbory v Kutné Hoře.
 Slovo dostal pan ředitel Ivan Fišer ze ZUŠ Uhlířské Janovice (Zásmuky). Podal všem
zúčastněným školám informace o generální zkoušce (uskuteční se týž den jako
koncert, pravděpodobně v GASK), úprava notového materiálu je stejná, pokud někdo
potřebuje nový part, je možno panu řediteli zavolat. K účasti byly pozvány i ZUŠ,
které nezřizuje SK.
 Pan ředitel Fišer také poprosil ředitele ZUŠ, aby zaslali počet žáků , kteří budou
vystupovat na koncertě Rybovy vánoční mše v Kutné Hoře.
 Plánuje se i zájezd tělesa v roce 2012 do Německa.
 Informace pošle pan ředitel Fišer v dostatečném předstihu.
5. Zhodnocení soutěží MŠMT 2010/2011
 Soutěže MŠMT v roce zhodnotila předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová. Poděkovala
ZUŠ, které soutěže pořádaly ( ZUŠ Kolín, ZUŠ Pečky, ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ
Beroun) za bezproblémový chod soutěží a za vytvoření inspirativních podmínek pro
soutěžící, pedagogy i rodiče.
 Soutěže proběhly bez problémů. Pouze v soutěži v oboru kytara byla vznesena otázka
ze strany pedagogů z některých škol nad hodnocením nižších kategorií porotou.
Hodnocení se zdálo pedagogům příliš přísné, nemotivující.
 Žáci, kteří z krajských kol postoupili do kola ústředního úspěšně reprezentovali
Středočeský kraj ve všech oborech.

 Všechny ZUŠ v loňském roce respektovaly měsíční termín podání přihlášky
z okresního do krajského kola. Paní ředitelka I. Sinkulová poděkovala za tuto snahu
jménem těch škol, která krajská kola pořádají. Je to práce velmi náročná a všichni
musíme svým dílem přispět k tomu, aby pořádající škola měla dostatečný prostor
k zabezpečení podmínek pro soutěžící žáky.
 Dále I.Sinkulová připomněla neustálé chyby ve vyplňování přihlášek (problém
z praxe). Za přihlášku zodpovídá ředitel ZUŠ, nikoli pedagog nebo rodič. Paní
zástupkyně ze ZUŠ Pečky Marie Čerychová připomněla, že není možné aby minutáž
v soutěžním programu měřili rodiče!! Připomněla, že je nutné pohybovat se časově
nad spodní minutovou hranicí (opět problém z praxe).
 Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová důrazně podotkla, že účast škol v soutěžích je
pouze součást naší společné práce, nikoli priorita!! Úspěšnost ZUŠ se dá posuzovat i
podle jiných parametrů, než je umístění žáků na soutěžích (naplněná kapacita,
spokojenost rodičů, podíl na uměleckém životě v regionu, interní a veřejné koncerty
atd.)
6. Vyhlášení soutěží MŠMT 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 jsou vyhlášeny soutěže v těchto oborech:
1. Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra, lidové nástroje
2. Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů
3. Sólový a komorní zpěv
4. Hra na dechové nástroje
5. Hra na bicí nástroje
6. Přehlídka tanečního oboru

Krajská kola soutěží MŠMT se uskuteční:
Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra, lidové nástroje a Hra houslových a
smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů - 19.3.2012 pořádá ZUŠ Mladá Boleslav

Sólový a komorní zpěv – 26. – 27.3.2012 pořádá ZUŠ J.A.Bendy Benátky nad Jizerou

Hra na dechové nástroje a Hra na bicí nástroje – 20. – 22.3.2012 ZUŠ Brandýs nad Labem
20. – 21. 3. – dřevěné dechové nástroje a zobcové flétny
22.3. – žesťové nástroje a bicí nástroje

Přehlídka tanečního oboru – 13.dubna 2012, Salesiánské centrum, Praha Kobylisy
 Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová prosí ředitele jednotlivých ZUŠ SK, aby
okresní kola proběhla tak, aby pořádající škola dostala přihlášky měsíc před konáním
krajské soutěže.

 Paní Mgr. Marcela Látalová, předsedkyně KUR tanečního oboru, upozorňuje ředitele
a pedagogy TO na důležité změny v dispozicích ( 5 kategorií, věkové hranice..) a prosí
o důkladné pročtení materiálů!! Do přihlášek je nutno uvést úplné informace o
hudebním doprovodu – celé jméno autora…atd
 Ředitelé byli informováni o tom, že pan učitel Radek Břicháč, předseda sekce bicích
nástrojů KUR SK, rozeslal na všechny ZUŠ povinné soutěžní skladby.

V sekci Výtvarný obor jsou na pozici předsedy KUR SK navrhováni dva kandidáti.
Mgr.Michaela Píšová – ZUŠ Pečky
Regina Klusoňová – ZUŠ Poděbrady
 Na pozici předsedy sekce VO KUR SK proběhne volba. Ředitelé ZUŠ SK, po poradě
se svými pedagogy zvolí zástupce.
 Předsedkyně KUR Iveta Sinkulová poděkovala paní Mgr.Michaele Píšové a vedení
ZUŠ Pečky za perfektní přípravu výtvarné přehlídky ZUŠ Středočeského kraje,
vyhlášené MŠMT.

7. ÚUR ČR, KUR SK – informace
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová dále informovala ředitele o konání schůzky ÚUR ČR,
která se uskuteční 8.listopadu 2011 v prostorách MŠMT. Doporučila také sledovat webové
stránky www.uur-zuscr.cz .Bohužel se na těchto stránkách v poslední době neobjevily žádné
nové informace.
Dále informovala o změnách ve složení KUR SK. Rada má 18 členů. Změny proběhly
v těchto sekcích:
1. dechové nástroje žesťové– pan Miroslav Thuma, ZUŠ Nové Strašecí
2. dechové nástroje dřevěné – pan Václav Slivanský, ZUŠ Brandýs nad Labem
3. orchestry, jazzové soubory, taneční orchestry – Mgr. František Fejgl, ZUŠ Brandýs
nad Labem
4. elektrické klávesové nástroje – Eva Faltusová, ZUŠ Kralupy nad Vltavou (nutno
zvolit)
5. výtvarný obor – Mgr. Michaela Píšová, ZUŠ Pečky, Regina Klusoňová, ZUŠ
Poděbrady (nutno zvolit)
Schůze KUR SK se uskuteční na konci listopadu.Na schůzce KUR SK bude volen předseda
KUR SK. Ředitelům všech škol bude zaslány informace o KUR SK.

8. AZUŠ - informace
Pan ředitel Jiří Freml zástupce AZUŠ SK se z porady ze závažných důvodů omluvil.
Prostřednictvím I.Sinkulové informoval ředitele ZUŠ SK o konání Valné hromady AZUŠ ČR,
která se uskuteční 20. – 21.října v Teplicích.

9. RVP- ŠVP
Paní ředitelka Bc.Věra Janišová, ze ZUŠ Nymburk informovala ředitele o seminářích k tvorbě
ŠVP ZUV. Semináře se uskuteční 7. – 8.10.2011 a 14. – 15.10.2011 v Praze. Semináře
povedou ředitelé pilotních škol, budou se projednávat praktické otázky, na které kolektivy
jednotlivých škol při tvorbě ŠVP narazily. Bude určitě prostor pro diskuzi a zodpovězení
všech otázek.
10.
Zhodnocení festivalu ZUŠ SK – květen 2011, Poděbrady
V závěru porady dostala slovo paní ředitelka ZUŠ Poděbrady Mgr. Hana Janiššová která
v krátkosti zhodnotila Festival ZUŠ SK, který proběhl 12. a 13. května v Poděbradech.
Festival proběhl bez problémů, vystupující žáci předvedli na pódiu krásné výkony.
Poděkovala organizačnímu výboru (ředitelé ZUŠ SK) a KÚ SK za profesionální přístup
(vedoucí oddělení sportu Přemysl Landa a Mgr. Lenka Škopová). Ze strany ředitelů ostatních
ZUŠ SK by ocenila lepší přístup k návštěvnosti Slavnostního koncertu. Opět je to jedna
z možností, jak se vzájemně setkat.
Paní ředitelka také nabídla zaslání DVD z Festivalu i těm školám, které se akce nezúčastnily.
11. Další informace
 Paní ředitelka Mgr.Jiřina Kinkalová, ZUŠ Nové Strašecí: z ústředního kola
soutěže ve hře na kytaru je připraveno CD, pokud má někdo zájem, je možné
ho zaslat. Pokud někdo dostal poškozené CD, je možné jej vyměnit.
 Pan ředitel Ivan Fišer informoval o změně názvu ZUŠ Zásmuky – od září ZUŠ
Uhlířské Janovice.
 Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová: připomínka k Poradě ředitelů. Termín
porady je ředitelům všech ZUŠ nahlášen s velkým časovým předstihem. Pokud
se ředitel ze závažných důvodů porady nezúčastní, prosí I.Sinkulová ředitele
škol o nahlášení neúčasti a jméno osoby, která ředitele na Poradě zastoupí.
Ředitele školy by v tomto případě měl zastoupit zástupce ředitele ZUŠ!!
 Ústřední kolo soutěže dechových a bicích nástrojů letos poprvé proběhne
v ZUŠ Kladno, 5.května 1870. I Sinkulová popřála paní ředitelce Michaele
Bernáškové úspěšnou soutěž a hodně sil a energie k zvládnutí celostátního
kola.

Zapsala:
Iveta Sinkulová, předsedkyně KUR SK
3.října 2011

