Porada ředitelů ZUŠ SK – 15.října 2012
Místnost 1096, KÚ SK
10.00 – 13.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
ZUŠ Dobříš
Neomluveni:
ZUŠ Králův Dvůr (SZUŠ), ZUŠ Beroun (SZUŠ), Mladá Boleslav (SZUŠ), ZUŠ Sedlec –
Prčice, ZUŠ Řevnice, ZUŠ Velké Popovice, ZUŠ Mšeno, ZUŠ Velvary

Pozvaní hosté – přítomni:
PaedDr.Pavel Schneider – vedoucí odboru školství a sportu
Mgr.Ingrid Vavřínková – vedoucí oddělení správní a organizační
Mgr.Miloslav Roubal – referent odboru školství
Bc.Přemysl Landa
Mgr.Lenka Škopová
Mgr. Jitka Adamusová –ZUŠ Říčany, KUR, vrchní smyčce
Jiří Čmugr – ZUŠ Kolín, spodní smyčce
Miroslav Thuma – ZUŠ Nové Strašecí, Dechové nástroje žesťové
Ing.,Mgr. Luboš Zajíc – ZUŠ Pečky, LDO
Pozvaní hosté – omluveni:
PaedDr.Milan Němec – radní Středočeského kraje pro oblast školství, mládež a tělovýchovy
Václav Slivanský – ZUŠ Brandýs n/L, KUR Dechové nástroje dřevěné
Marie Čerychová – ZUŠ Pečky, KUR akordeony
Program porady:
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK a přivítání nových ředitelů ZUŠ SK
2. Výstava prací žáků ZUŠ SK v GASK v Kutné Hoře, Rybova vánoční mše Kutná Hora
3. Festival ZUŠ
4. Zhodnocení soutěží MŠMT 2011/2012
• Poděkování ředitelům ZUŠ, za pořádání soutěží 2011
• Připomínky k soutěžím
• Finanční podmínky soutěží 2012/2013
•
5. Vyhlášení soutěží MŠMT 2011/2012
6. ÚUR ČR, KUR SK - informace
7. RVP- ŠVP
8. Informace AZUŠ
9. Další informace

1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
 Poradu zahájila předsedkyně KUR SK a ředitelka ZUŠ Říčany Iveta Sinkulová.
Přivítala přítomné ředitele a hosty z OŠS úřadu SK.
 Omluvila radního SK pro oblast školství, mládež a tělovýchovy pana PaedDr.Milana
Němce. V době konání Porady ředitelů ZUŠ měl radu SK.
 Přivítala členy KUR SK a p.ředitele J.Fremla (ZUŠ Zruč n/S), zástupce AZUŠ SK
 Informovala zúčastněné o programu porady.
 Přivítala nové ředitele ZUŠ – pana Michala Filka ze ZUŠ Libčice, pana Luboše
Harazina ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou,Pana Luboše Průšu ze ZUŠ Vlašim, pana
BcA. Jakuba Albrechta ze ZUŠ Jana Slavíka Hořovice a pana Milana Včeláka ze ZUŠ
Votice
2. Vystoupení pana PaedDr.Pavel Schneidera – vedoucího odboru školství a sportu
a Mgr.Ingrid Vavřínkové – vedoucí oddělení správní a organizační
V úvodu Porady ředitelů ( dále jen PŘ) si vzal slovo pan PaedDr.Pavel Schneider,
vedoucí odboru školství a sportu.
Poděkoval za pozvání na PŘ .
Informoval ředitele o konkurzních řízeních na posty ředitelů ZUŠ. Ve SK odešli ze svých
míst pouze ředitelé, kteří odcházeli do důchodu. Ostatní ředitelé zastávají své funkce na
dalších 6 let.
Celkem proběhlo ve SK kolem 140 konkurzů na místa ředitelů.
Další informace se týkala Festivalu ZUŠ SK. Festival bude opět finančně podpořen KÚ
SK.
Dále informoval přítomné o tom, že v roce 2012 se nepočítá s Rybovou vánoční mší
v Kutné Hoře z organizačních důvodů.
V závěru svého vystoupení poděkoval ředitelům ZUŠ SK za spolupráci v uplynulém
školním roce 2011/2012 a popřál úspěšný školní rok 2012/2013.
Paní Mgr.Ingrid Vavřínková, vedoucí oddělení správní a organizační opět pozdravila
ředitele. Požádala ředitele z ZUŠ SK, jejichž zřizovatelem není KÚ SK, aby jejich
zřizovatelé včas hlásili změny ve vedení škol nejen na MŠMT, ale i na krajský úřad.
Doplnila ještě několika poznámkami předešlé informace.
3.

Vystoupení paní Mgr.Lenky Škopové

Paní Mgr. Lenka Škopová poděkovala za pozvání na PŘ a pozdravila přítomné ředitele.
Informovala ředitele o rozpočtu na soutěže, vyhlašované MŠMT v letošním roce. Finanční
částka zatím není známa, čeká se na schválení státního rozpočtu. Částka se zřejmě nebude
nijak výrazně lišit od loňského roku.
Upozornila ředitele, na nutnost podat žádost na dotace na pořádání okresních a krajských
co nejdříve. Případné změny v požadovaných částkách se pak budou upravovat podle
přidělených financí KÚ.
Dále informovala přítomné o konání Festivalu ZUŠ, hledá se vhodný prostor.
Požádala členy organizačního výboru o návrhy na místo konání festivalu – návrh od
p.ředitelky M.Bernáškové, aby se Festival konal v Kladně.
V roce 2012 se konal festival v divadle ve Slaném (ZUŠ Slaný, pan ředitel Mgr. Martin
Marvan).

Festival 2012 zhodnotila Mgr. Lenka Škopová pozitivně, koncerty proběhly podle
harmonogramu, slavnostní koncert i s pozvanými hosty měl skvělou atmosféru.
V závěru svého vystoupení poděkovala Mgr. Lenka Škopová ředitelů ZUŠ SK za
vzájemnou výbornou spolupráci při pořádání soutěží, ať již okresních či krajských kol.
Ujistila ředitele, že v případě jakýchkoli dotazů se na ni mohou obrátit.
Vystoupení Mgr. Miloslava Roubala
Pan Mgr.M.Roubal pozdravil přítomné ředitele a znovu požádal ředitele z ZUŠ SK,
jejichž zřizovatelem není KÚ SK, aby jejich zřizovatelé včas hlásili změny ve vedení škol
nejen na MŠMT, ale i na krajský úřad.
Také požádal, aby si ředitelé zkontrolovali údaje v Rejstříku škol a školských zařízení.
Požádal o zápis z Porady ředitelů.
4. Zhodnocení soutěží MŠMT 2012
 Soutěže MŠMT v roce zhodnotila předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová (ZUŠ
Říčany). Poděkovala ZUŠ, které soutěže pořádaly: ZUŠ Brandýs n/L (p.řed.PhDr.
Jaroslav Bayer), ZUŠ J.A.Bendy Benátky nad Jizerou (p.řed. Jana Czikrajová), ZUŠ
Mladá Boleslav (p.řed.Kamil Šádek) a ZUŠ Černošice (p.řed.Ludmila Plzáková) za
vytvoření inspirativních podmínek pro soutěžící, pedagogy i rodiče.
 Poděkovala také členům KUR SK, kteří zajistili bezproblémový chod soutěží ( pan
K.Šádek (zuš M.Boleslav) – KUR SK sekce zpěv, Mgr.Jitce Adamusové (ZUŠ
Říčany) – KUR SK, sekce vrchní smyčce, Jiřímu Čmugrovi (ZUŠ Kolín) – KUR SK
sekce spodní smyčce, panu Václavu Slivanskému (ZUŠ Brandýs n/L) – KUR SK
sekce dechové nástroje dřevěné, panu Miroslavu Thumovi (ZUŠ Nové Strašecí) –
KUR SK sekce dechové nástroje žesťové, panu Radku Břicháčovi (ZUŠ Říčany) –
KUR SK sekce bicí nástroje a paní Mgr.Marcele Látalové (ZUŠ Černošce) – KUR SK
sekce taneční obor)
 Soutěže proběhly bez problémů. Pokud nastali nějaké problémy, týkaly se především
okresních kol.
 Pokud byly vzneseny jakékoli připomínky k soutěži (ZUŠ Kolín, ZUŠ Příbram, ZUŠ
Čerčany), byly vyřešeny předsedkyní KUR Ivetou Sinkulovou ve spolupráci
s vedoucími jednotlivých sekcí, event. s předsedy jednotlivých sekcí ÚUR , event. s
předsedou ÚUR ZUŠ ČR panem A.Chalupským.
 Žáci, kteří z krajských kol postoupili do kola ústředního úspěšně reprezentovali
Středočeský kraj ve všech oborech.
 Do ústředního kola soutěží MŠMT se probojovalo celkem 43 soutěžících sólistů a
souborů .
 1 .místo získalo celkem 10 sólistů a souborů ze SK:
• ZUŠ Jesenice – hra na dudy – Jan Talaga
• ZUŠ Jesenice – komorní hra na dudy
• ZUŠ Kolín – zpěv – komorní trio
• ZUŠ Kolín – zpěv – komorní kvarteto
• ZUŠ Stochov – zpěv – Slámová Barbora
• ZUŠ Lysá n/L – bicí nástroje – Milušek Vít
• ZUŠ Říčany – hra na lesní roh – Šimonová Dorota
• ZUŠ Říčany – hra na hoboj – Povýšil Stanislav
• ZUŠ Kladno 5.5. – hra na klarinet - Kacafírek Oliver
• ZUŠ Nymburk – hra na příčnou flétnu – Šichtová Anežka

 Všechny ZUŠ v loňském roce respektovaly měsíční termín podání přihlášky
z okresního do krajského kola. Předsedkyně KUR SK I. Sinkulová poděkovala za tuto
snahu jménem těch škol, která krajská kola pořádají.
 Dále I.Sinkulová připomněla neustálé chyby ve vyplňování přihlášek (problém
z praxe). Za přihlášku zodpovídá ředitel ZUŠ, nikoli pedagog nebo rodič.
 Žák, který se účastní soutěže nesmí být starší než 26 let (problém z praxe)
 Ředitelé ZUŠ byli upozorněni předsedkyní KUR SK I.Sinkulovou, že veškeré
problémy týkající se soutěží by se měly řešit se zástupci jednotlivých sekcí KUR SK
nebo s předsedkyní KUR. Pouze v případě nejednoznačného výkladu osloví zástupce
sekce KUR SK nebo předsedkyně KUR předsedu sekce ÚUR nebo v nejkrajnějším
případě předsedu ÚUR.I Sinkulová doporučila řešit problémy na úrovni kraje.
 K tomu je potřeba, aby jednotlivý učitelé a zvláště ředitelé znali složení KUR SK.
 Předsedkyně zašle znovu do ZUŠ tabulku, obsahující všechny údaje o členech KUR
SK. Doporučila tabulku vytisknout a vyvěsit ve škole na viditelném místě.
 Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová důrazně podotkla, že účast škol v soutěžích je
pouze součást naší společné práce, nikoli priorita!!

5. Vyhlášení soutěží MŠMT 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 jsou vyhlášeny soutěže v těchto oborech:
1. Literárně dramatický obor
2. Hra na akordeon
3. Hra na elektronické klávesové nástroje
4. Komorní hra s převahou dechových nástrojů
5. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
6. Skladatelská soutěž

Krajská kola soutěží MŠMT se uskuteční:
1. Literárně dramatický obor – 11.4. 2013, ZUŠ Pečky (p.řed.P.Vorlíčková, KUR SK
Mgr.L.Zajíc)
2. Hra na akordeon – 21.3. 2013, ZUŠ Pečky (p.řed.P.Vorlíčková, KUR SK
M.Čerychová)
3. Hra na elektronické klávesové nástroje – 26.3.2013, ZUŠ Kralupy n/V (p.řed.
L.Harazin, KUR SK Eva Faltusová)
4. Komorní hra s převahou dechových nástrojů – 18.3. 2013, ZUŠ F.Kmocha Kolín
(p.řed.Mgr. M.Dubnický, KUR SK V.Slivanský a M. Thuma)
5. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů – 9.4.2013, ZUŠ Nymburk
(p.řed.Bc.V.Janišová, KUR SK J.Adamusová, J.Čmugr)
6. Nebudeme vypisovat

Připomínky k soutěžím:
1. Jitka Adamusová, J Čmugr - komorní hra s převahou smyčcových nástrojů.
Vedoucí sekce vrchních smyčců J.Adamusová znovu připomněla nutnost kontroly při
vyplňování přihlášek. Navrhla ředitelům, aby veškeré přihlášky posílali ke kontrole.
Navrhla také ředitelům, že veškeré přihlášky poslané do soutěže, společně s P.uč.J.Čmugrem
zkontrolují. Pokud bude mít učitel nebo ředitel jakýkoli dotaz, např k výběru repertoáru, může
se na členy KUR obrátit.
Konstatovala, že je lepší vyřešit sporné otázky dříve, než při průběhu soutěže, aby
nedocházelo ke zbytečné diskvalifikaci žáků.
2. Při poradě ředitelů se omluvil předseda KUR SK dechových nástrojů V.Slivanský.
Předsedkyně KUR slíbila, že požádá p.Slivanského o stejnou službu. Pan M Thuma
také souhlasil, že může učitelům a ředitelům také pomoci při řešení sporných otázek.
3. EKN – všichni ředitelé do konce listopadu zašlou do ZUŠ Kralupy předpokládaný
počet soutěžících v oboru EKN. Je to nová soutěž, p.uč.E.Faltusová, zástupce sekce
EKN v KUR SK zatím neví, kolik dětí se bude soutěže účastnit.
4. I za LDO pan Mgr.L.Zajíc sdělil, že je ochoten pomoci učitelům a ředitelům při
vyplňování přihlášek, konstatoval, že v LDO žádné závažné chyby v poslední soutěži
nebyly.
6. ÚUR ČR, KUR SK – informace
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová dále informovala ředitele o konání schůzky ÚUR ČR,
která se konala 12.10.2012 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. Všichni členové, včetně
předsedkyně byli řádně zvoleni.
Schůze KUR SK se uskuteční na konci listopadu.
Informovala ředitele o:
 Novém organizačním řádu soutěží a přehlídek!!! Řád byl schválen jednohlasně na
schůzi ÚUR a po schválení MŠMT bude distribuován do ZUŠ. Nový OŘ bude platit
již pro letošní kola soutěží. Doporučila ředitelům a členům KUR a učitelů, pročíst si
OŘ na stránkách ÚUR.
 O návrhu změn ve školní dokumentaci pro ZUŠ
 O metodickém pokynu k náběhu výuky podle ŠVP v ZU vzdělávání
 K přehlídce pěveckých sborů – přehlídka se uskuteční za tři roky, zatím nebyl
dostatečný prostor k uspořádání tak náročné soutěže. S pořádáním soutěže pěveckých
sborů se i nadále počítá.
 EKN – počítá se do budoucna i s komorní hrou EKN
 Osvěta ve financování soutěží – seznámit ředitele s nedostatečnými prostředky na
pořádání soutěží od MŠMT, bude v budoucnu nutné i v krajských či okresních
soutěžích dofinancovat soutěže z rozpočtu soutěžících ZUŠ
 Požádala vedoucí sekcí o zaslání pravděpodobného složení porot pro soutěže vypsané
v letošním roce – do konce listopadu.
 V závěru poděkovala zástupcům KÚ SK za velmi dobrou spolupráci v rámci všech
ZUŠ SK.

8. AZUŠ - informace
Pan ředitel Jiří Freml zástupce AZUŠ SK informoval ředitele o:
 konání Valné hromady AZUŠ v Plzni
 příjmání a odhlašování nových členů AZUŠ – podat přihlášku, podle nově
schválených stanov AZUŠ nemusí být ZUŠ do Asociace přijata
 Která škola nemá od AZUŠ potvrzení, že je členem, může se obrátit na p.řed.J.Fremla,
potvrzení bude do školy dodáno
 databázi zájemců o zaměstnání
 o záměrech ČŠI – kontrole ŠVP s RVP, v letošním roce proběhnou inspekce na všech
ZUŠ, je možno zažádat o konzultaci (NIDV, pan Němeček)
10. Další informace
 P.řed. S.Kroužilová ze ZUŠ v Kouřimi informovala ředitele o publikacích:
L.Šimková – Úvahy a přednášky (klavírní publikace) a N.Karlovič: Poznámky o
práci skladatele. Knihy je možné objednat u paní ředitelky Kroužilové.
 P.řed.Kamila Barochová nabídla ředitelům ZUŠ prodej not , které lze pořídit
levněji než v obchodech. Mnoho materiálů i pro ZUŠ. Tel. 604 389 728.
hudebniny.barochova@bubakov.net
 Seminář cyklu EZHZT, 16.11.2012 9. – 16.00 ZUŠ Hranice, zushranice@razdva.cz. Pro zástupce KUR SK povinně doporučená záležitost (I.Formáček,
E.Faltusová)
 Diskuze ředitelů ohledně přebujelé účasti zobcových fléten v okresních a hlavně
v krajské soutěži MŠMT. Zobcové flétny blokují možnost účasti v soutěži pro
ostatní dechové nástroje. Je nutné podpořit v soutěži žáky studující na dřevěné a
žesťové nástroje na úkor zobcových fléten. Nutno prodiskutovat na KUR.
Zapsala:
Iveta Sinkulová, předsedkyně KUR SK
24.října 2012

