ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR dne 4. října 2013
10:00 – 13:35 hodin MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C – zasedací sál 081.
1. Zahájení, uvítání hostů

- Mgr. Luboš Lisner - projekt NIDV Podpora ZUŠ, Bc. Jiří Stárek – dotazy k revizím ŠVP,
- omluvena prezidentka AZUŠ ČR Jindřiška Kudrlová
- změny v ÚUR – poděkování paní Věře Černohorské, která ukončila svou činnost ve funkci
předsedkyně sekce tanečního oboru ÚUR ZUŠ ČR. Nově zvolenou předsedkyní sekce a současně
členkou Kolegia předsedy se stala paní Mgr. Ilona Rudelová, zástupkyně ředitele ZUŠ Nový Jičín.
- Poděkování pí Vyleťalové za organizační zajištění jednání
2. Soutěže a přehlídky ZUŠ ve školním roce 2012/2013.
- Aleš Chalupský – poděkoval všem, kteří se v uplynulém školním roce podíleli na organizaci
soutěží a přehlídek v okresech, krajích i na úrovni celostátní. Ústřední kola proběhla po všech
stránkách velmi dobře, výkony byly často na vysoké úrovni. Řešilo se pouze několik stížností.
Pozitiva – proběhla poprvé soutěž EKN s minimálními problémy, akordeonisté zvládli posun
soutěže o jeden rok dříve.
- pí Mgr. Vyleťalová – žádost předsedům sekcí, aby zkontrolovali, zda organizátoři ústředních kol
zaslali hodnocení ÚK na MŠMT – zprávy je nutné přiložit k vyúčtování.
3. Manuál hodnocení - úprava pro soutěže 2013/2014.
- Návrh úprav manuálu předložil předseda ÚUR, při argumentace pro jejich zapracování vycházel
ze zaslaných připomínek. Po diskusi všech přítomných členů ÚUR zapracován v odstavci A
(Společná ustanovení) nově článek 2 a doplněn bod č.7, dále byl v odstavci C (Alternativní
hodnocení hudebního a tanečního oboru) upraven bod č. 2 týkající se pásmového hodnocení
hudebního oboru.
- K výkladu OŘ – klíč k postupu do vyššího kola, určovaný příslušnou sekcí, nemůže měnit
rozhodnutí poroty, která může udělit také 1. místo (cenu) bez postupu, musí být respektováno.
4. Soutěže a přehlídky 2013/2014, 2014/2015 – aktuální informace
- Zařazování soutěžících do kategorií: v soutěžních podmínkách hry na kytaru zm ěnila po dohodě
sekce strunných nástrojů zařazování žáků do jednotlivých kategorií, určující datum bude 1 .leden,
nikoliv 31. 8. nebo 1. 9. V diskusi všech přítomných členů ÚUR zazněly argumenty pro i proti:
Argumenty pro:
a) v individuálním projevu probíhá srovnávání podle věku, nikoliv podle ročníku
b) protože vlastní soutěž probíhá vždy až v novém kalendářním roce, je věk žáka mnohem blíže
stanovené kategorii,

c) zařazení od 1. 1. je lépe kontrolovatelné, především při soutěži orchestrů,
d) v mnoha dalších soutěžích je toto zařazování používáno a funguje

Argumenty proti:
a) žáci jsou zařazováni do ročníků k 1. 9. příslušného školního roku,
b) zařazování k 31.8. (nebo 1.9.) je specifikou soutěží ZUŠ a dlouholetou tradicí.
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závěr: ÚUR připouští toto zařazování a ponechává podmínky kytarové soutěže tak, jak byly
navrženy, a pro následující školní rok 2014/2015 dává možnost jednotlivým sekcím, aby se
rozhodly, jaké datum zvolí. Sekce strunných nástrojů vyhodnotí po skončení soutěže, zda se změna
v zařazování osvědčila, a předají informaci předsedovi ÚUR, který ji předá ostatním sekcím.
Metodické materiály: Mgr. Luboš Lisner, ředitel ZUŠ Praha 5, Štefánikova, informoval o
výstupech z projektu Podpora ZUŠ a poděkoval členům ÚUR za spolupráci při zpracování
metodických materiálů pro pedagogy ZUŠ. Tyto materiály jsou k dispozici na webových stránkách
NIDV, odkaz je umístěn na stránkách ÚUR.
Přestávka
Využití evropských fondů: O možnosti využít evropské fondy pro financování projektů ZUŠ a
další činnosti o.p.s. Portedo informoval další z hostů – MgA. Robert Mimra.
Vzdělávání učitelů: S informacemi o dalším vzdělávání učitelů a ředitelů v rámci programu NIDV
seznámila přítomné PhDr. Ilona Juhásová, předsedkyně KUR Karlovarského kraje, která
v současné době také vede pracoviště NIDV v Karlovarském kraji. Bude mít na starosti vzdělávání
pedagogů ZUŠ v rámci NIDV.
Dokončení bodu 4
Elektronická přihláška pro soutěže ZUŠ:
a) PaedDr. Zuzana Hrubošová - výtvarníci mají za povinnost vyplnit elektronický formulář ve
formátu PDF ke každé přihlášené práci, výtvarné řadě či projektu (u nich do aktivních polí
formuláře vkládají popis jednotlivých kroků a fotodokumentaci). Formulář škola posílá
elektronickou poštou pořadateli krajského kola. Po ukončení poroty krajského kola pořadatel
odešle soubor průvodních listů postupujících prací na mailovou adresu, kterou pro potřeby poroty
ústředního kola zřídí organizátor ústředního kola. Do schránky této adresy mají přístup porotci
ústředního kola a mohou se tak s dostatečným předstihem seznamovat s často rozsáhlými projekty.
Elektronické formuláře byly využity již při minulé přehlídce VO, jejich účelem bylo sjednotit
evidenci prací, zajistit poskytnutí všech potřebných údajů a dát časový prostor porotě ústředního
kola k předběžnému prostudování postoupivších prací. Formuláře se plně osvědčily a pro letošní
ročník přehlídky máme připraveny pokročilejší se snadnějším vkládáním obrazové dokumentace.
I tak pedagogové předávají vytištěné a podepsané přihlášky před zahájením příslušné přehlídky
organizátorovi.
b) Lubor Bořek - zavedení přihlášky podobného typu pro hudební obor by nepochybně přineslo
vyšší typografickou kvalitu, ale v tom případě by už stálo za to vytvořit elektronický formulář,
který by po vyplnění umožňoval ukládání dat na webovém úložišti, kde by byly dostupné pro
jednotlivé organizátory soutěží. Tento způsob ale vyžaduje větší přípravu i zabezpečení, aby
systém dobře fungoval. Proto navrhuje ÚUR připravit elektronický formulář pro soutěže ve
školním roce 2014/2015.
c) Aleš Chalupský - do podmínek jednotlivých soutěží a přehlídek je třeba psát termíny ukončení
krajských kol (případně i okresních, pokud je to nutné) a data schůzek sekcí k ÚK.
Nastaven by měl být také věkový limit. Obecně se dodržuje hranice 26 let (ukončení studia VŠ),
který umožňuje účast v soutěžích žákům SPD.
Informace k plánovanému pracovnímu jednání pořadatelů ÚK soutěží a přehlídek ZUŠ
(financování soutěží) – Mgr. Zdena Vyleťalová, Aleš Chalupský)
Setkání všech pořadatelů ústředních kol soutěží a přehlídek se uskuteční v pondělí 11. 11. 2013
na MŠMT, pozváni budou také vedoucí nástrojových a oborových sekcí ÚUR (nikoliv předsedové
KUR). Na této schůzce budou projednány možnosti financování soutěží, podávání grantových

žádostí elektronickou formou a další potřebné záležitosti týkající se organizace soutěží a přehlídek
žáků ZUŠ.
10. Zkušenosti z úprav školních vzdělávacích programů - Bc. Jiří Stárek upozornil na nutnost
nastavit již na začátku školního roku metodiku a harmonogram aktualizace školního vzdělávacího
programu. K tomuto účelu doporučuje využít institutu předmětových komisí nebo postupových
zkoušek.
11. Diskuse
Mgr. Irena Konývková – dotaz na J. Stárka: kdy bude možno měnit dokument RVP – předpokládá
se v horizontu 4 – 5 let.
12. Usnesení - závěr
Usnesení:
1. ÚUR schvaluje Manuál hodnocení pro rok 2013/2014.
2. Potvrzuje podmínky pro zařazování soutěžících do jednotlivých věkových kategorií stanovené
jednotlivými sekcemi ve Zveřejnění propozic soutěží a přehlídek žáků ZUŠ pro školní rok
2013/2014.
3. ÚUR dává možnost jednotlivým sekcím pro soutěže a přehlídky v následujícím školním roce
2014/2015, aby se rozhodly, jaké datum zařazování zvolí.
4. Ukládá všem předsedům oborových a nástrojových sekcí, aby zajistili účast zástupců škol,
které organizují nebo budou organizovat ústřední kola soutěží a přehlídek ZUŠ, na pracovním
jednání k problematice financování soutěží ZUŠ dne 11. 11. 2013 v 10:00 hod. na MŠMT.
Jména konkrétních osob s kontakty (mobil, e-mail) budou zaslány do 11. 10. 2013 na adresu
zdenka.vyletalova@msmt.cz a chalupsky@zus-biskupska.cz
5. Ukládá všem předsedům oborových a nástrojových sekcí ÚUR, jejichž soutěže proběhly
v uplynulém školním roce, aby zkontrolovali, zda organizátoři soutěže odeslali hodnocení
soutěží na MŠMT, případně zajistili jeho odeslání na MŠMT pí Mgr. Zdeňce Vyleťalové na
výše uvedenou adresu do 18. 10. 2013
Závěr předseda ÚUR Aleš Chalupský poděkoval všem členům ÚUR za spolupráci v uplynulém
školním roce, za konstruktivní přístup k jednání ÚUR a popřál mnoho úspěchů v novém školním
roce i soutěžním období.
Zapsal:
Aleš Chalupský, předseda ÚUR ZUŠ ČR v. r.
ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12
Kontrolu zápisu provedli členové Kolegia předsedy ÚUR:
Mgr. Irena Konývková, PaedDr. Zuzana Hrubošová, Mgr. Ilona Rudelová, Mgr. Petr Hanousek,
Lubor Bořek a Miloslav Esterle.

