Porada ředitelů ZUŠ SK – 30.září 2013
Místnost 1096, KÚ SK
10.00 – 13.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
ZUŠ Kladno, 5.května, ZUŠ Kutná Hora, ZUŠ Unhošť, ZUŠ Příbram 1, ZUŠ Uhlířské
Janovice, ZUŠ Stochov, ZUŠ Libčice
Neomluveni:
ZUŠ Králův Dvůr (SZUŠ), ZUŠ Beroun (SZUŠ), Mladá Boleslav (SZUŠ), ZUŠ Sedlec –
Prčice, ZUŠ Řevnice, ZUŠ Velké Popovice, ZUŠ Mšeno, ZUŠ Velvary, ZUŠ Mnichovo
Hradiště

Pozvaní hosté – přítomni:
PaedDr.Milan Němec – radní SK pro oblast školství, mládeže a sportu
PaedDr.Pavel Schneider – vedoucí odboru školství a sportu
Mgr.Ingrid Vavřínková – vedoucí oddělení správní a organizační - omluvena
Mgr.Miloslav Roubal – referent odboru školství - omluven
Bc.Přemysl Landa
Mgr.Lenka Škopová - omluvena
Mgr. Jitka Adamusová –ZUŠ Říčany, KUR, vrchní smyčce
Jiří Čmugr – ZUŠ Kolín, KUR spodní smyčce
Stanislava Sýkorová – ZUŠ Nymburk, KUR klavír
Jiří Horáček – ZUŠ Mladá Boleslav, KUR kytara
Mgr.Framtišek Fejgl – KUR, orchestry, jazzové soubory
Regína Prokešová – KUR, výtvarný obor - omluvena

Program porady:
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK a přivítání nových ředitelů ZUŠ SK
2. PaedDr.Pavel Schneider – informace z KÚ
3. Bc. Přemysl Landa - festival ZUŠ
4. Zhodnocení soutěží MŠMT 2012/2013
• Poděkování ředitelům ZUŠ, za pořádání soutěží 2012
• Zhodnocení soutěží
5. Vyhlášení soutěží MŠMT 2013/2014
• Připomínky k soutěžím
6. Informace AZUŠ
7. Další informace

1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
 Poradu zahájila předsedkyně KUR SK a ředitelka ZUŠ Říčany Bc.Iveta Sinkulová.
Přivítala přítomné ředitele a hosty z OŠS úřadu 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 – ZUŠ Dolní Břežany – paní ředitelka Magda Marková,
ZŠ a ZUŠ Líbeznice – pan ředitel PhDr.Roman Novotný, ZUŠ Václava Talicha
Beroun – zastupující ředitelka Jana Krausová, ZUŠ Velvary – pan ředitel Oldřich
Adelt, ZUŠ Libčice – pověřený ředitel Vladimír Kliment

2. Vystoupení pana PaedDr.Pavel Schneidera – vedoucího odboru školství a sportu
V úvodu Porady ředitelů ( dále jen PŘ) si vzal slovo pan PaedDr.Pavel Schneider,
vedoucí odboru školství a sportu. Poděkoval za pozvání PŘ. Omluvil PaedDr.Milana
Němce – radního SK pro oblast školství, mládeže a sportu a nepřítomné kolegy z odboru
školství.
Poděkoval všem ředitelům a učitelům za spolupráci a ocenil jejich práci. Velmi výrazně
vyzdvihl podíl ZUŠ na reprezentaci Středočeského kraje. Ujistil přítomné ředitele že je
v zájmu SK zachovat a podporovat umělecké školy. Podotkl pouze, že je pouze na
ředitelích, aby si hlídali uměleckou úroveň svých škol a uměleckou kvalitu svých oborů.
Mnozí žáci, kteří si hudební vzdělávání vybrali pouze jako jednu z mnoha svých
volnočasových aktivit, je možné vzdělávat i jinou formou (DM).
Další informace se týkala navyšování kapacit jednotlivých škol. V současné době není
možné navýšit kapacitu v jednotlivých ZUŠ, MŠMT v současné době odmítá jakékoli
navýšení a to i v oblastech se vzrůstající demografickou křivkou (viz. ZUŠ Říčany).

3. Vystoupení pana Bc. Přemysla Landy
Pan Bc. Přemysl Landa poděkoval za pozvání na PŘ a pozdravila přítomné ředitele.
První informace se týkala Festivalu ZUŠ SK. Poděkoval organizačnímu týmu za zajištění
festivalu v roce 2013, který proběhl v Nymburce.
V roce 2014 proběhne Festival ZUŠ SK v Příbrami. Finanční dotace SK na festival činí
přibližně 200 000 Kč.
Dále informoval ředitele o rozpočtu na soutěže, vyhlašované MŠMT v letošním roce.
Finanční částka zatím není známa, očekává se ale, že bude přibližně stejná jako
v minulých letech.
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 informoval ředitele o Zimní olympiádě mládeže, která proběhne v Kraji Vysočina
19. – 24.1.2014.
K tomuto účelu je vyhlášena výtvarná soutěž a hra na akordeon. Ze Středočeského kraje
má být vybrán jeden žák a jeden pedagog. Účast na ZO v oboru akordeon zajistí
M.Čerychová – předsedkyně KUR SK, sekce akordeon.
Ředitelé budou o propozicích výtvarné soutěže informováni elektronicky.

4. Zhodnocení soutěží MŠMT 2013
 Soutěže MŠMT v roce zhodnotila předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová (ZUŠ
Říčany). Poděkovala ředitelů ZUŠ, které soutěže pořádaly. Také poděkovala členům
KUR SK za bezproblémový chod soutěží.
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: ZUŠ F.Kmocha Kolín – p.ředitel Mgr.Michal
Dubnický, KUR SK – Václav Slivanský, Miroslav Thuma
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů: ZUŠ M.Černohorského Nymburk- p.ředitelka
Bc.Věra Janišová, KUR SK – Mgr.Jitka Adamusová a Jiří Čmugr
Hra na akordeon: ZUŠ Pečky – p.ředitelka Petra Vorlíčková, KUR SK Marie Čerychová
EKN: ZUŠ Kralupy nad Vltavou – p.ředitel Luboš Harazin, KUR SK Eva Faltusová
LDO. ZUŠ Pečky - p.ředitelka Petra Vorlíčková, KUR SK Ing.Luboš Zajíc
 Soutěže proběhly bez problémů. Nevyskytly se ani problémy v okresních kolech.
Přihlášky byly zkontrolovány předsedy KUR. Kontrola se týkala spíše repertoáru a
věkového průměru žáků. V letošním roce nebude takováto důkladná kontrola nutná,
vzhledem k tomu, že se jedná o soutěže jednotlivců. Kontrola proběhne maximálně
v soutěži jazzových a tanečních orchestrů.
 Předsedkyně KUR opět upozornila na správné vyplnění přihlášek, elektronicky. Za
přihlášku zodpovídá ředitel školy. Přihlášky do krajského kola posílat nejpozději
měsíc před konáním KK.
 Znovu upozornila na nutnost řešit problémy, pokud nějaké budou, na úrovni kraje.
 Jako v loňském roce požádala ředitele jednotlivých škol, aby seznámili své učitele
s tím, že na úrovni kraje existuje KUR, aby každý učitel věděl, který zástupce
zastupuje v KUR jeho obor, aby seznam členů KUR byl vyvěšen ve škole na
viditelném místě.
Předsedkyně KUR vyzvala ředitele k lepší spolupráci na řešení uměleckého zajištění soutěží –
viz volba předsedy LDO. Ředitelé byli vyzváni, aby prostřednictvím svých učitelů navrhli
vhodné kandidáty pro tuto funkci. Z 53 ZUŠ v kraji odpověděli tři ředitelé!
V soutěžích 2012/2013 reprezentovali SK v ústředních kolech soutěží tyto soubory a žáci:
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
ZUŠ Říčany – smyčcové trio – 1.místo
ZUŠ Český Brod – trio dvoje housle a klavír – 3.místo
ZUŠ Nymburk – klavírní trio – čestné uznání
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
Žestě:
ZUŠ Říčany – trio lesních rohů – 1.místo a účast na koncertě vítězů
ZUŠ Říčany – dechové kvinteto – čestné uznání
Dřeva:
ZUŠ Nymburk – trio dvě flétny a klavír – 2.místo
ZUŠ Dobřichovice – 3.místo
ZUŠ Pečky – Saxofonový sextet – 3.místo

ZUŠ Mělník – komorní trio Resonant – 3.místo
Zobcové flétny:
ZUŠ Čerčany – 2.místo
ZUŠ Mladá Boleslav 2.místo
EKN
ZUŠ Kralupy n/V – 2.místo a 3.místo
ZUŠ Sedlec-Prčice – 2.místo
ZUŠ Sedlčany – 2.místo
ZUŠ Benešov – 3.místo
LDO
ZUŠ Klecany – čestné uznání
ZUŠ Rakovník – čestné uznání
Akordeon
ZUŠ Brandýs n/L – 2.místo, 3. místo
ZUŠ Roztoky – 2.místo
ZUŠ Kutná Hora – 3.místo
ZUŠ Sedlčany – 3.místo
ZUŠ Kladno? – 3.místo
ZUŠ Sedlec – Prčice – čestné uznání
ZUŠ Beroun – čestné uznání
Soubory: ZUŠ Brandýs n/L – 2.místo, 3.místo

5. Vyhlášení soutěží MŠMT 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 jsou vyhlášeny soutěže v těchto oborech:
1. Hra na klavír
2. Hra na smyčcové nástroje
3. Hra na kytaru
4. Hra tanečních a jazzových orchestrů
5. Hra dechových orchestrů
6. Literárně dramatický obor – sólový a slovesný projev – soutěžní přehlídka
7. Výtvarný obor – soutěžní přehlídka

Krajská kola soutěží MŠMT se uskuteční:
1. Hra na klavír – ZUŠ Nymburk, 24. – 25.března 2014 – p.ředitelka Bc.Věra Janišová,
KUR SK Stanislava Sýkorová
2. Hra na smyčcové nástroje – ZUŠ Mladá Boleslav, 2. (event.3. dubna) 2014 – záleží
na počtu přihlášených soutěžících, p. ředitel Kamil Šádek, KUR SK Mgr.Jitka
Adamusová, Jiří Čmugr
3. Hra na kytaru – ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 26. – 27. března 2014, p. ředitel Luboš
Harazin, KUR SK Jiří Horáček

4. Hra tanečních a jazzových orchestrů – ZUŠ Poděbrady, 14. – 15.dubna 2014,
p.ředitelka Mgr.Hana Janiššová, KUR SK Mgr.František Fejgl

5. Hra dechových orchestrů – ZUŠ F.Kmocha Kolín, 8.dubna 2014, p.ředitel
Mgr.Michal Dubnický, KUR SK Mgr.František Fejgl
6. Literárně dramatický obor – ZUŠ Pečky, 10. – 11.dubna 2014, p.ředitelka Petra
Vorlíčková, KUR SK – po zvolení nový předseda LDO

7. Výtvarný obor – ZUŠ Poděbrady, 15.května 2014, divadlo, p.ředitelka Mgr.Hana
Janiššová, KUR SK Regína Prokešová

Připomínky k soutěžím:
• Funkce předsedy LDO se v září vzdal Ing.Luboš Zajíc. Předsedkyně KUR SK
Iveta Sinkulová mu poděkovala za jeho dosavadní práci a vyzvala ředitele
k volbě nového předsedy.
• Ze SK jsou navrženy dvě kandidátky: doc.Mgr. Irina Ulrychová – ZUŠ
Brandýs n/L a Lenka Kvasničková – ZUŠ Poděbrady. Ředitelé prostřednictvím
svých učitelů LDO mají možnost hlasovat do 11.října 2013! Iveta Sinkulová
požádala ředitele o maximální angažovanost.
• 23.10.2013 se v ZUŠ Nymburk uskuteční schůzka klavírní sekce ZUŠ SK od
10.00 hodin. Téma – příprava soutěže, nové pojetí osnov ZUŠ – zkušenosti.
Zajišťuje vedoucí sekce klavírů KUR SK Stanislava Sýkorová.
• 12.listopadu 2013 – schůzka výtvarné sekce ZUŠ SK – ZUŠ Poděbrady.
Všichni ředitelé dostanou pro své pedagogy pozvánku – zajišťuje vedoucí
sekce VO KUR SK Regína Prokešová.
• V případě jakýchkoli problémů je možné se obrátit na předsedy jednotlivých
sekcí KUR
• V sekci kytar se projednávala odlišnost zařazení žáků podle věku oproti
ostatním oborům. Vedoucí sekce kytary Jiří Horáček zjistí podrobnosti. V době
konání schůzky předsedů KUR v sekci kytar byl nemocný, nemá ani zápis ze
schůze. Předsedkyně požádala pana J.Horáčka, aby zápis z poslední schůze
dodal.
• Předsedkyně KUR Mgr.Jitka Adamusová a Jiří Čmugr zhodnotili velmi
pozitivně proběhlou schůzku smyčcového oddělení, na jejichž závěrech se
podařilo prosadit změny v dispozicích soutěže v sekci Komorní hra. Vyzvala
ředitele a pedagogy, aby pomohli se sestavením poroty pro letošní soutěž.
• P.ředitelka Mgr.Jiřina Kinkalová společně s ostatními řediteli zhodnotila
poslední ústřední kolo soutěže v oboru kytara a vyzvala ředitele, aby dali
návrhy na zkvalitnění soutěže či jejího programu (vystoupení vítězů z jiných
sekcí na závěrečném koncertě? Atd.)
• I.Sinkulová požádala předsedy KUR o zaslání složení porot letošních soutěží
do konce listopadu.
• Seznámila ředitele s hodnocení soutěží 2012/2013. Bude vyvěšeno na
www.zusricany.cz/Krajská umělecká rada.

•

Schůze ÚUR ČR – 4.10.2013, MŠMT Praha.

Další připomínka I. Sinkulové se týkala účasti ředitelů na pravidelné poradě ředitelů ZUŠ SK.
Pokud se ředitel omluví z porady, pošle za sebe zástupce. Program porady zahrnuje veškeré
dostupné informace (nejen o soutěžích), které je možné si vzájemně společně sdělit. Proto
I.Sinkulová považuje účast ředitelů nebo jejich zástupců na poradě jako velmi užitečnou.
Některé ZUŠ mají na těchto poradách jen velmi omezenou účast.
6. AZUŠ - informace
 Pan ředitel Jiří Freml zástupce AZUŠ SK informoval ředitele o konání Valné hromady
AZUŠ v Kutné Hoře

Zapsala:
Bc.Iveta Sinkulová
Ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK
2.10.2013

