ZÁPIS z jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR dne 24. září 2014
10:00 – 14:30 hodin MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C – zasedací sál 081.
1. Zahájení, uvítání hostů – Markéta Pástorová, omluveni Jindřiška Kudrlová a Tomáš Kolafa
(AZUŠ ČR), Zora Jandová (ČrO2 Radio Junior),
Omluvení členové ÚUR: Ivana Lukášová, Hana Chvátilová, Blanka Zátopková, Jana Štíplová, Silvie Pálková,
Jaromír Zámečník, Jakub Kupčík, Jaroslav Sochor
Představení nových členů ÚUR – PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí
kytarová sekce, svou práci v ÚUR ukončil Zdeněk Dvořák
2. Informace předsedkyně sekce VO ÚUR Zuzany Hrubošové: k ústřednímu kolu soutěžní přehlídky žáků ZUŠ
VO„Oči dokořán 2014“:
27. – 30. 9. se schází porota, která bude hodnotit výtvarné řady, projekty a jednotlivé práce, které postoupily
z krajských kol. Krajských kol se účastnilo 604 učitelů výtvarného oboru z 299 základních uměleckých škol.
Tito vyučující do soutěžní přehlídky přihlásili 714 projektů, 2332 jednotlivých prací a 103 nosičů
s multimediální tvorbou. Odborná tříčlenná porota multimédií již zasedala 11. – 12. 9. 2014 na ZUŠ V.
Kaprálové v Brně. S rozborem této kategorie učitele seznámí v rámci semináře, který doprovází zahájení
výstavy.Instalace výstavy vybraných prací proběhne od 30. 9. do 2. 10. 2014 v cca 15 sálech bývalého
augustiniánského kláštera ve Šternberku, práce budou zdokumentovány a metodicky uspořádány na DVD, které
účastníci obdrží koncem roku. 3. 10. 2014 ve 14.00 hodin se bude konat slavnostní vernisáž za účasti zástupců
MŠMT, Olomouckého kraje, města Šternberka. Výstava bude instalována celý rok až do září 2015, aby ji
mohlo shlédnout co nejvíce návštěvníků…. (Dále viz příloha 1)
3. Soutěže a přehlídky ZUŠ ve školním roce 2013/2014 - rekapitulace.
 Předseda ÚUR ZUŠ ČR poděkoval všem organizátorům jednotlivých soutěžních kol, soutěžea přehlídky
proběhly bez závažných problémů.
 Zařazování podle věku dosaženého k datu soutěže v kytarové soutěži se osvědčilo, po dohodě v jednotlivých
sekcích budou v tomto školním roce podobným sobem zařazovat žáky v soutěžích bicí sólo
+ soubory, sólový a komorní zpěv, smyčcové soubory a orchestry a v tanečním oboru.
 Z důvodu účast konzervatoristů v dechových orchestrech došlo v některých krajích k diskvalifikacím,
připomínky a stížnosti k situaci byly i od jednotlivých porotců, proto Kolegium předsedy ÚUR připravilo
návrh na změny v OŘ soutěží a přehlídek k projednání – viz bod č.4
4. Projednání úpravy Organizačního řádu soutěží a přehlídek ZUŠ: po diskusi všech přítomných a úpravě
formulací byly schváleny úpravy OŘ v článku 3 (odst.2 - úprava, odst.5 – nový bod) a v článku 7 (úprava odst.
3 a odst. 9. ). Úpravu navrhovanou KUR Olomouckého kraje, aby předsedové krajských sekcí hudebního oboru
mohli být opět členy porot ve svých krajích, však ÚUR zamítla. (Viz schválený OŘ 2014). OŘ platí již pro
soutěže ve školním roce 2014/2015.
5. Změny v soutěžích ve školním roce 2014/2015
 Nové přihlášky - průvodní listy do soutěží ve formátu PDF připravil po dohodě s předsedou ÚUR Pavel
Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh. Přihlášky byly v tomto formátu vyzkoušeny v již minulém školním roce
v Olomouckém
kraji.ÚUR
vyslovuje
tímto
panu
Pavlu
Doubravovi
velké
poděkování.
Spolupráce bude pokračovat i v příštích letech, aby přihlášky fungovaly v tomto formátu ve všech soutěžích a
přehlídkách.

 K již zmíněnému zařazování žáků podle věku dosaženého v roce soutěže: námitky proti tomuto způsobu
zařazování tlumočil předseda KUR Olomouckého kraje Mojmír Chuda. Argumentem je to že žáci jsou
zařazováni do ročníků k 1. 9., tedy na začátku školního roku. Dalším návrhem je, že by měl být vytvořen
systém, který bude umožňovat hodnocení žáků nejen stejné věkové kategorie (viz závěry z vývojové
psychologie), ale i stejných ročníků. Většina členů ÚUR však s těmito připomínkami nesouhlasila, domnívá se,
že zařazování do kategorií podle věku je správné a že v praxi se často stává, že ve stejné věkové kategorii se
setkávají žáci, kteří studují v ZUŠ různě dlouhou dobu, tzn. jsou zařazeni v různých ročnících podle toho, kdy
do ZUŠ byli přijati. Navíc soutěže nejsou pro žáky ZUŠ povinností, proto při jejich hodnocení je třeba si
uvědomit, že je to pouze jedna z mnoha dalších možností, jak hodnotit práci školy. Systém hodnocení soutěže
„podle ročníků“ je možný pouze na základních a středních školách.
6. Ve školním roce 2015/2016 proběhnou soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, na akordeon (vč.
souborové hry), ve skladbě, v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a s převahou dechových nástrojů,
soutěžní přehlídka pěveckých sborů a v kolektivním projevu literárně dramatického oboru. Je třeba již teď
hledat organizátory ÚK soutěží následujícího školního roku a nahlásit předsedovi ÚUR do 15. 12. 2014.
V sobotu 20. 9. se již uskutečnilo jednání sekce sborového zpěvu. Všechny republikové sekce, které mají
soutěže, nahlásí rovněž termíny svých schůzek předsedovi ÚUR. Ke schůzkám je možné využít ZUŠ Praha 1,
Biskupská 12.
7. Vystoupení hostů – Markéta Pástorová, NÚV – informace o standardech pro umělecké obory:
V letošním roce bude dokončena práce na Standardech pro vzdělávací obory definované v Rámcovém
vzdělávacím program pro základní školy, tedy i výtvarnou a hudební výchovu. Všechny Standardy budou v
průběhu příštího roku zveřejněny na stránkách MŠMT a Metodického portálu. Dále informovala přítomné o
Týdnu uměleckého vzdělávání,a o doplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání o
vzdělávací obory z oblasti umění a kultury…. (Dále viz příloha 2)
přestávka

8. Informace z NIDV – vzdělávání učitelů, setkání ÚUR v listopadu 2014 –
Krátkou prezentací seznámila Ilona Juhásová, předsedkyně KUR Karlovarského kraje a vedoucí krajského
pracoviště NIDV K.Vary přítomné s plánem dalšího vzdělávání pro učitele ZUŠ, připravovaným NIDV.
Současně informovala o setkání 27. 11. 2014 v 10:30 na Novoměstské radnici v Praze 2 (Kulatý stůl pořádaný
v rámci rezortního úkolu č.44 „PODPORA ZUŠ“, na které zve všechny členy ÚUR ZUŠ ČR
9. Různé, diskuse:
 Možnost spolupráce s ČrO2 - Rádiem Junior + vysíláním pro děti a mládež – Zora Jandová
 Jednání AZUŠ a ÚUR na MŠMT – začátek června 2014
 Nabídka ke studiu v zahraničí pro žáky, kteří se učí na smyčcové nástroje - na soukromé chlapecké škole –
Whitgift School v Londýně na základě úspěšné účasti v soutěži Whitgift International Music Competition
mohou chlapci ve věku 12 – 17 let získat stipendium k dennímu studiu
 http://www.whitgift.co.uk/wimc.aspx?Page=404 – stránka v českém jazyce
pan Jonas Gloss bude hostem rady AZUŠ 25.9., pošlu další informace
 Přehlídka hry na harfu – Praha - Pálfyho palác – 29. 11 .2014 – přihlášky na ZUŠ Praha 1, Biskupská –
do 30. 9. 2014
 Jednání pořadatelů ÚK soutěží a přehlídek – 11. listopadu 2013 – možnosti a postupy při vyúčtování nákladů –
po vyhodnocení uplynulého roku budeme pokračovat v diskusi
 Spolupráce se ZUŠ za Slovenské republiky v oblasti soutěží
 Aktualizace adresářů – nové kontakty směrovat k Luborovi Bořkovi, řediteli ZUŠ Police nad Metují

10. Závěr – usnesení
ÚUR ZUŠ ČR:
1.

bere na vědomí:
- volbu nového předsedy kytarové sekce ÚUR ZUŠ ČR J. Tomáška- informace Z. Hrubošové
k přehlídce VO
- informace M. Pástorová (NÚV) a I. Juhásové ( ÚUR, NIDV)
- další informace z jednání i činnosti předsedy ÚUR
- připomínky KUR Olomouckého kraje k OŘ a zařazování žáků do soutěží ZUŠ

2.

projednala a schválila změny OŘ a Manuálu hodnocení 2014

3.

ukládá všem předsedům sekcí, které budou mít soutěže a přehlídky ve školním roce 2015/2016, aby
zajistili pořadatele ÚK do 15. 12. 2014 a nahlásili termíny svých schůzek předsedovi ÚUR

4.

souhlasí s dalším rozvíjením spolupráce se ZUŠ Slovenské republiky v oblasti společné prezentace
žáků úspěšných v soutěžích a přehlídkách ZUŠ obou republik.

Aleš Chalupský, předseda ÚUR ZUŠ ČR v. r.
ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

Příloha č.1:
Informace k ÚK soutěžní přehlídky výtvarného oboru „Oči dokořán 2014“

Ústřední kolo 12. Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR se uskuteční ve dnech 27. 9. – 5. 10.
2014 ve Šternberku. Ve dnech 27. – 30. 9. se schází porota, která bude hodnotit výtvarné řady, projekty a
jednotlivé práce, které postoupily z krajských kol.
Krajských kol se účastnilo 604 učitelů výtvarného oboru z 299 základních uměleckých škol. Tito
vyučující do soutěžní přehlídky přihlásili 714 projektů, 2332 jednotlivých prací a 103 nosičů
s multimediální tvorbou. Odborná tříčlenná porota multimédií již zasedala 11. – 12. 9. 2014 na ZUŠ V.
Kparálové v Brně. S rozborem této kategorie učitele seznámí v rámci semináře, který doprovází zahájení
výstavy.
Instalace výstavy vybraných prací proběhne od 30. 9. do 2. 10. 2014 v cca 15 sálech bývalého
augustiniánského kláštera ve Šternberku, práce budou zdokumentovány a metodicky uspořádány na
DVD, které účastníci obdrží koncem roku. 3. 10. 2014 ve 14.00 hodin se bude konat slavnostní vernisáž
za účasti zástupců MŠMT, Olomouckého kraje, města Šternberka. Na vernisáž navazuje již zmíněný
rozborový seminář, jehož se účastní na 300 učitelů výtvarných oborů. V programu semináře je jednak
rozbor přehlídky metodika VV na ZUŠ z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích PhDr. Aleše
Pospíšila, Ph.D. a předsedkyně poroty Mgr. Miroslavy Brázdové, další dny pak vyplní prezentace
multimediální tvorby s odborným rozkladem, blok výstupu jednotlivých vyučujících, nominovaných
krajským předsedou, kteří seznámí přítomné se svým zajímavým, výjimečným výtvarným projektem.
Seminář uzavře akad. soch. Věra Roeselová s přednáškou „Přehlídky výtvarného oboru ZUŠ a jejich
význam pro vývoj výtvarné výchovy“.
V tomto ročníku jsme byli nuceni přistoupit k financování poroty příspěvky škol. Jsem však přesvědčena,
že zvláště u výtvarného oboru nemůže být naším cílem redukovat počty soutěžících prací, redukovat
porotu, vystavené práce. Význam přehlídky je právě v její obsáhlosti, umožňující učitelům čerpat
inspiraci, slyšet názory těch zkušenějších, vnímat nové trendy, vytvořit si zpětnou vazbu vůči své vlastní
práci. Účast na takovéto přehlídce učitele obohatí a pomůže mu zkvalitnit práci se svými žáky.
Výstava bude instalována celý rok až do září 2015, aby ji mohlo shlédnout co nejvíce návštěvníků.
PaedDr. Zuzana Hrubošová,
předsedkyně sekce VO ÚUR ZUŠ ČR,
ředitelka ZUŠ M, Stibora Olomouc

Příloha č.2:
Informace NÚV – oblast Umění a kultura
(informace předané na jednání ÚUR ZUŠ ČR dne 24. září 2014)
1/ Standardy
V letošním roce bude dokončena práce na Standardech pro vzdělávací obory definované v Rámcovém
vzdělávacím program pro základní školy, tedy i výtvarnou a hudební výchovu. Všechny Standardy budou v
průběhu příštího roku zveřejněny na stránkách MŠMT a Metodického portálu.
Vytvářely se několik let, na jejich tvorbě se podílelo v rámci pracovních skupin pro všechny vzdělávací obory přes
70 externistů. Pedagogické veřejnosti byly standardy představeny na desítkách seminářů, byly opakovaně
recenzovány a diskutovány. Standardy pomocí indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV a
stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky. Předpokládá se, že v dalších
letech budou doplněny metodickými materiály.
Standardy pro VV a HV „nestandardizují“ výkon žáka, ale definují minimální požadavky na dovednosti a znalosti,
které k tvůrčímu výkonu (žáka) vedou.
Více informací o standardech najdete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6473
2/ Týden uměleckého vzdělávání
Více informací a odkazy na články najdete zde:
http://www.nuv.cz/search.php?action=results&query=t%C3%BDden+um%C4%9Bleck%C3%A9ho+vzd%C4%9
Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
3/ Oblast Umění a kultura – doplňující vzdělávací obory
Do upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013 byly
zapracovány Doplňující vzdělávací obory Filmová /audiovizuální výchova a Taneční a pohybová výchova.
Vzdělávací oblast Umění a kultura tak obsahu povinné vzdělávací obory – Hudební a Výtvarnou výchovu a tři
doplňující – Dramatickou, Filmovou/Audiovizuální a Taneční a pohybovou výchovu.
Více informací a odkazy na dokumenty najdete zde:
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy
Přímý odkaz na upravený RVP ZV: http://www.nuv.cz/file/433
4/ Výtvarný obor
NÚV ve spolupráci s NIPOS – Artama připravuje na duben příštího roku Přípravná seminář k 15 celostátní
přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže.
Informace o předcházejících ročnících jsou dostupné zde: http://www.vytvarneprehlidky.cz/
5/ Odborná skupina pro oblast Umění a kultura
V rámci činnosti NUV je ustanovena Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Umění a kultura, má celkem
9 členů. Zastoupeny jsou zde všechny umělecké obory (HV, VV, DV TPV, F/AV), problematika ZUŠ je zde
zastoupena Bc Jiřím Stárkem – člen rady AZUŠ a ředitel ZUŠ Praha 10.
Kontakt:
PaedDr. Markéta Pastorová
Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Praha 10 – Hostivař, Weilova 1271/6
tel.: +420 274 022 608
e-mail: marketa.pastorova@nuv.cz
www: www.nuv.cz, www.rvp.cz

