Zápis ze schůze Krajské umělecké rady Středočeského kraje
2.prosince 2013, 10.00.hodin, budova KÚ SK místnost č.1088

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr.Alena Hejlová, Marie Čerychová, Ivo Formáček, Ivana Kořínková
Neomluveni: Mgr Marcela Látalová,

Program porady
1. přivítání členů KUR SK na pravidelné schůzi
2. představení nových členů
3. seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR
4. dokumenty
5. zhodnocení soutěží 2012/2013
6. diskuze o vyhlášených soutěžích 2013/2014
7. volná diskuze
8. úkoly pro členy KUR SK na rok 2013/2014

1. Přivítání členů KUR SK
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová přivítala členy KUR SK na pravidelné schůzi.

2. Představení nových členů
Na poradě přivítala novou členku KUR SK Mgr. Irinu Ulrychovou, vedoucí sekce LDO. Panu
řediteli Ing.L.Zajícovi poděkovala za jeho dosavadní práci.

3. Seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR
•

Bc.I.Sinkulová seznámila členy KUR SK se zápisem z jednání ÚUR ČR. Omluvila se,
že na schůzi nemohla být přítomna ze závažných důvodů. Schůze se zúčastnila
v zastoupení zástupkyně předsedkyně Mgr.Jitka Adamusová. Při seznámení členů
KUR SK se zápisem, Mgr. J.Adamusová doplňovala předsedkyni I.Sinkulovou. Zápis
z jednání ÚUR ČR bude zavěšen na webových stránkách KUR SK www.zusricany.cz
.

Probíraly se tyto oblasti:

•

Zhodnocení soutěží a přehlídek – v celostátním kole i na úrovni krajských kol
minimum stížností, soutěže proběhly bez připomínek a podle pravidel

•

Organizační řád soutěží – Manuál hodnocení – bodování, účast členů KUR
v krajských porotách, diskuze o zařazování žáků podle roku narození (buď od 1.1.
nebo 31.8., názory se různily, vyzkouší kytarová sekce – p.J.Horáček a podá informaci
ostatním členům KUR).

•

Elektronická přihláška – VO ji už využívá, pro ostatní obory pravděpodobně od roku
2015

•

Nové uspořádání soutěží a přehlídek

•

Informační služby pro ZUŠ – www.eurohudebka.cz

4. Dokumenty
•

Zásady pro činnost uměleckých rad

•

Organizační řád soutěží a přehlídek

•

Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ pro školní rok 2013/2014

•

Veškeré dokumenty a zápisy budou umístěny na webových stránkách KUR SK

•

Nové uspořádání soutěží a přehlídek

Veškeré dokumenty budou zavěšeny na webových stránkách KUR SK www.zusricany.cz

5. Zhodnocení soutěží 2012/2013

I.Sinkulová seznámila členy KUR SK s tím, že v loňském roce proběhly soutěže bez
problémů, nebyly zaznamenány jakékoli připomínky. Poděkovala členům KUR SK, kteří
soutěže připravili za bezproblémový průběh a za výborné složení nezávislých porot, které
ovšem respektovaly specifika základního uměleckého vzdělávání. Nezávislé poroty se
osvědčily. V soutěžích nebyly žádné námitky proti práci porot ve SK.
Soutěže proběhly bez problémů.

Opět zdůraznila, že řešení problémů v krajských kolech soutěže by mělo probíhat na úrovni
kraje. Řešit by je měl předseda KUR společně s vedoucím sekce, eventuelně s vedoucím
nástrojové sekce ÚUR, a ředitelem školy.

I. Sinkulová poděkovala předsedům sekcí za kontrolu přihlášek a repertoáru. Opět to prospělo
ke zdárnému průběhu soutěží.

Soutěže v roce 2012/2013:
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

6. Diskuze o vyhlášených soutěžích 2013/2014

Soutěže se uskuteční:
Krajská kola soutěží MŠMT v roce 2013/2014 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
8.
Nezávislé poroty k jednotlivým soutěžím byly sestaveny podle plánu do 30.11.2013.

7. Volná diskuze

Debata členů KUR SK se věnovala složení poroty v krajském kole VO, v které zasedla její
předsedkyně Regína Klusoňová. Na základě dokumentů z porady sekce VO ÚUR je porota
sestavena dle pravidel schválených předsedkyní sekce VO PaedDr.Z.Hrubošovou.

I.Sinkulová požádala členy KUR SK, aby jí posílali zápisy z porad jednotlivých sekcí ÚUR.

Úkoly pro členy KUR SK na rok 2013/2014
•

Vést evidenci všech učitelů (maily, telefony) v sekci, za kterou předseda zodpovídá

•

Uspořádat poradu učitelů s předsedou KUR SK v jednotlivých sekcí – zvláště u těch,
kterých se budou týkat soutěže v dalším školním roce. Proběhly již porady ve VO,
klavírní sekci, smyčcové sekci a LDO sekci.

•

Navrhnout termín porady (2-3 termíny) I.Sinkulové. Ta zajistí prostor na KÚ SK
v Praze.

•

Zaslat zápis z porady předsedkyni I.Sinkulové.

•

Zkontrolovat, zda je ve školách vyvěšena informace o složení KUR SK

•

Po skončení soutěže poslat elektronicky do 14 dnů zhodnocení soutěže předsedou
poroty a také předsedou jednotlivé sekce.

•

Poslat poroty krajských kol ve SK vedoucím sekcí ÚUR (podle pokynů
A.Chalupského).

•

Být k dispozici ředitelům a učitelům - vyplňování a kontrola přihlášek, rady ohledně
repertoáru, minutáže, atd.

Je důležité, aby se učitelé z jednotlivých sekcí v kraji znali, vyměňovali si zkušenosti, měli na
sebe kontakty Aby věděli, na koho se mají obrátit při řešení problémů nebo připomínek
k soutěžím. Stále se stává, že někteří učitelé ani neví o existenci KUR SK. Tato poznámka
byla vznesena i na Poradě ředitelů ZUŠ SK 2013.

I Sinkulová poděkovala všem za přítomnost, popřála mnoho úspěchů.

Zápis ze schůze bude zveřejněn na webových stránkách www.zusricany.cz . Kopie bude
odeslána Mgr.M.Roubalovi na KÚ SK – odbor školství.

Zapsala
Bc.Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK

5.12.2013

