Zásady pro činnost uměleckých rad ZUŠ
I. Preambule – poslání a činnost uměleckých rad
Základní umělecké vzdělávání v ZUŠ se realizuje ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční,
výtvarný a literárně - dramatický). Struktura uměleckých rad, členěná na jednotlivé sekce, odpovídá
struktuře uměleckých oborů, případně vzdělávacích zaměření uvedených v RVP ZUV.. Vertikální
prostupnost jednotlivých sekcí (od úrovně školní přes krajskou až po ústřední) je nutnou podmínkou
pro
zajištění podpory kurikulární reformy v základním uměleckém vzdělávání
efektivní a nezkreslený přenos odborných informací na všech úrovních
přípravu a organizaci uměleckých soutěží a přehlídek ZUŠ
Umělecké rady na úrovni školy, kraje a republiky tvoří vedoucí, resp. předsedové jednotlivých sekcí.
Jejich působení přispívá k celkové kvalitě základního uměleckého vzdělávání na všech těchto
úrovních, a je žádoucí, aby jim vedení škol vytvořila pro práci optimální podmínky.

II. Struktura uměleckých rad
1. Umělecká rada školy (UR)
je poradním sborem ředitele školy v odborných otázkách,
je tvořena zejména vedoucími (zástupci) sekcí, které jmenuje ředitel školy a kteří zastupují
školu na vyšším stupni ve struktuře uměleckých rad.

2. Krajská umělecká rada (KUR)
je odborným partnerem pro příslušné odbory školství krajských úřadů v oblasti základního
uměleckého vzdělávání, zejména při organizaci uměleckých soutěží a přehlídek ZUŠ,
je tvořena předsedy nástrojových a oborových sekcí v rámci kraje,
členové KUR volí ze svého středu předsedu KUR, který řídí a koordinuje činnost krajské
umělecké rady,
Pozn. - Krajská umělecká rada může iniciovat vznik okresních, příp. regionálních uměleckých rad,
které jsou pomocným článkem KUR a plní především úlohu zajištění organizace regionálních
přehlídek a soutěží ZUŠ.
3. Ústřední umělecká rada (ÚUR)
je nejvyšším výkonným a řídícím článkem ve struktuře uměleckých rad ZUŠ České republiky
podle statutu MŠMT ze dne 31. května 1993 je odborným poradním sborem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast základního uměleckého vzdělávání
je tvořena :
a) předsedy nástrojových a oborových sekcí v rámci České republiky
b) předsedy KUR
členové ÚUR volí ze svého středu předsedu ÚUR, který řídí a koordinuje činnost ústřední
umělecké rady. Předseda ÚUR si z řad členů ÚUR jmenuje Kolegium předsedy ÚUR ze
zástupců všech oborů v počtu 6 členů (3 zástupci HO, po jednom zástupci VO, TO, LDO).

III. Kompetence a povinnosti členů uměleckých rad
1. na úrovni školy (UR)
člen umělecké rady školy je jmenován ředitelem školy, zpravidla na základě návrhu
příslušné nástrojové nebo oborové sekce,
kompetence a povinnosti umělecké rady stanovuje ředitel školy,
vedoucí (zástupci) sekcí UR školy jsou současně členy příslušné sekce vyššího stupně UR,
tzn. okresní, regionální nebo krajské umělecké rady a mají právo volit předsedu příslušné
sekce.
2. na úrovni Krajské umělecké rady (KUR)
člen Krajské umělecké rady
odborně řídí a koordinuje činnost příslušné krajské sekce a podle potřeby organizuje její
schůze, minimálně 1x ročně,
je odborným konzultantem své sekce pro tvorbu ŠVP v kraji,
zpracovává připomínky a podněty z praxe škol k potřebným úpravám a aktualizaci dokumentu
RVP ZUV a předává je předsedovi sekce ÚUR ZUŠ ČR
aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení a seminářů souvisejících se
zaváděním výuky podle RVP ZUV.
podílí se na přípravě a organizaci krajských kol přehlídek a soutěží ZUŠ, jako předseda sekce
má přístup ke všem materiálům potřebným k organizaci kraj. kola soutěže. Aktivně se účastní
tvorby a aktualizace soutěžních podmínek (viz Organizační řád soutěží a přehlídek ZUŠ).
organizuje volby v sekci, kterou řídí,
účastní se všech jednání krajské umělecké rady,
členové KUR jsou současně členy příslušných republikových sekcí, v nichž mají právo volit
předsedu své republikové sekce. Ten se stává současně členem Ústřední umělecké rady,
členové KUR volí ze svého středu předsedu KUR. Ten se stává také členem Ústřední
umělecké rady.
předseda KUR
je volen členy KUR, současně i nadále vykonává funkci předsedy své sekce,
řídí a koordinuje činnost KUR a podle potřeby organizuje schůze členů KUR, minimálně
1x ročně
organizuje volby v KUR, kterou řídí,
zastupuje KUR při jednáních s krajským úřadem, s krajskou organizací AZUŠ a jinými
institucemi. V případě potřeby jmenuje pro tato jednání svého zástupce.
vyhledává vhodné možnosti a příležitosti pro prezentaci základního uměleckého školství
v kraji.
aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení, seminářů a DVPP v souvislosti s
kurikulární reformou v ZUV.
podílí se na přípravě a organizaci krajských kol soutěží a přehlídek ZUŠ
3. na úrovni Ústřední umělecké rady (ÚUR ZUŠ ČR)
Členy ÚUR jsou:
a) předsedové republikových sekcí
b) předsedové KUR
Člen ÚUR - předseda republikové sekce
odborně řídí a koordinuje činnost příslušné republikové sekce

zpracovává připomínky a podněty z praxe škol k potřebným úpravám a aktualizaci dokumentu
RVP ZUV za jednotlivé kraje a předává je předsedovi ÚUR ZUŠ ČR
aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení a seminářů v souvislosti
s kurikulární reformou ZUV.
podílí se na přípravě a organizaci ústředních kol soutěží a přehlídek ZUŠ, jako předseda sekce
má přístup ke všem materiálům potřebným k organizaci ústředního kola soutěže, zodpovídá za
tvorbu a aktualizaci soutěžních podmínek (viz Organizační řád soutěží a přehlídek ZUŠ).
zodpovídá za včasné předávání informací z jednání ÚUR členům příslušné sekce
je povinen účastnit se všech jednání ústřední umělecké rady.
Člen ÚUR - předseda KUR
zodpovídá za včasné předávání informací z jednání ÚUR členům příslušné KUR
informuje ÚUR o práci KUR podle potřeb a požadavků ÚUR.
je povinen účastnit se všech jednání ústřední umělecké rady.
Členové ÚUR volí ze svého středu předsedu ÚUR
předseda ÚUR ZUŠ ČR
je volen členy ÚUR
jmenuje členy Kolegia předsedy ÚUR
řídí a koordinuje činnost ÚUR a Kolegia ÚUR
organizuje schůze ÚUR a schůze Kolegia
zastupuje ÚUR ZUŠ na jednáních s odbornými partnery (např. MŠMT, ČŠI, AZUŠ ČR apod.),
vyhledává vhodné možnosti a příležitosti pro prezentaci základního uměleckého školství.
organizuje volby na úrovni ÚUR a v sekci, kterou řídí

IV. Pravidla voleb pro volené funkce v uměleckých radách
Volené funkce:
Předseda krajské a republikové sekce
Předseda krajské a ústřední umělecké rady
1. Volební období je 4 roky, volený předseda sekce nebo umělecké rady může být volen i
v dalších obdobích.
2. předpokladem výkonu funkce je pedagogická praxe alespoň 5 let, autorita pedagoga, jeho
pedagogické výsledky, organizační a komunikační schopnosti. Působení ve funkci je omezeno
dosažením věku 65 let.
3. Zvolený představitel umělecké rady nebo sekce je odvoláván příslušnou sekcí nebo Krajskou,
resp. Ústřední uměleckou radou, která ho do funkce zvolila.
4. V případě, že zvolený předseda sekce nebo umělecké rady odstoupí z funkce na vlastní žádost
před vypršením volebního období, zajistí volbu svého nástupce. Pokud tak neučiní,
zorganizuje volby předseda KUR (ÚUR) ve spolupráci s příslušnou sekcí nebo uměleckou
radou.
5. O způsobu volby rozhoduje příslušná sekce, resp. KUR nebo ÚUR nadpoloviční většinou
přítomných hlasů.
Ke zvolení do funkce je nutné získat nadpoloviční většinu z přítomných hlasů.
6. O způsobu volby, jejím průběhu a výsledku musí být proveden zápis.
Zpracováno Kolegiem předsedy ÚUR ZUŠ ČR
Aleš Chalupský, předseda ÚUR ZUŠ ČR
Členové Kolegia : Zuzana Hrubošová, Věra Černohorská, Irena Konývková, Lubor Bořek,
Miloslav Esterle, Petr Hanousek
Schváleno na jednání ÚUR ZUŠ ČR dne 8. 11. 2011 v Praze

