Porada ředitelů ZUŠ SK – 25.září 2017
Místnost 1096, KÚ SK
10.00 – 12.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
ZUŠ Dolní Břežany, ZUŠ Kladno, 5.května, ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Čelákovice, ZUŠ
Uhlířské Janovice, ZUŠ Kutná Hora, ZUŠ Řevnice
Neomluveni:
ZUŠ Králův Dvůr (SZUŠ), ZUŠ Beroun (SZUŠ), Mladá Boleslav (SZUŠ), ZUŠ Čáslav, ZUŠ Jesenice
Pozvaní hosté :
Mgr. Radek Coufal – vedoucí odboru školství a sportu - omluven
Mgr. Vítek Rosembaum – vedoucí oddělení sportu a mládeže
Mgr. Lenka Škopová – odbor školství, mládeže a sportu

Program porady:
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
2. Mgr. Lenka Škopová – informace z KÚ
3. Uctění památky paní Ivany Kořínkové, dlouholeté předsedkyně sekce skladby v KUR SK ,
která v srpnu 2017 zemřela
4. Zhodnocení soutěží MŠMT 2016/2017
• Poděkování ředitelům ZUŠ, za pořádání soutěží 2016
• Zhodnocení soutěží
• Informace z KUR SK
5. Vyhlášení soutěží MŠMT 2017/2018
• Připomínky k soutěžím od zástupců jednotlivých sekcí KUR SK
6. Informace ze schůze ÚUR ČR, konané dne 14. září 2017, MŠMT
7. AZUŠ – předseda AZUŠ SK Jiří Freml
8. Další informace
1. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK

• Poradu zahájila předsedkyně KUR SK a ředitelka ZUŠ Říčany Mgr. Iveta Sinkulová. Přivítala
přítomné ředitele a hosty - pana Mgr. Vítka Rosenbauma, vedoucího oddělení sportu a mládeže
a paní Mgr. Lenku Škopovou z odboru školství, mládeže a sportu.
Iveta Sinkulová Informovala zúčastněné o programu porady.

2. Informace z KÚ SK
•

Lenka Škopová omluvila Mgr. Radka Coufala, vedoucího odboru školství a sportu a
představila nového vedoucího oddělení sportu a mládeže, pana Vítka Rosenbauma,

•

Dále hovořila o Festivalu ZUŠ SK a o jeho financování

•

Iveta Sinkulová oznámila termín festivalu – 25. -26. dubna 2017. Festival 2018 bude pořádat
ZUŠ Říčany. Termín i pořadatele schválil festivalový výbor.

•

Iveta Sinkulová poděkovala Mgr. Radku Coufalovi za přesunutí termínu porady ředitelů

krajských škol SK v termínu tak, aby ředitelé ZUŠ SK mohli být přítomni jednání Asociace ZUŠ ČR,
které bude probíhat 19. – 20. října 2017 v pardubickém kraji.

3. Minuta ticha za paní Ivanu Kořínkovou, dlouholetou předsedkyni sekce skladby v KUR SK

4. Zhodnocení soutěží MŠMT v roce 2016/2017
Soutěže MŠMT v roce zhodnotila předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová (ZUŠ Říčany) a
poděkovala ředitelům ZUŠ, které soutěže pořádaly. Také poděkovala členům KUR SK za
bezproblémový chod soutěží.
Poděkování ředitelům ZUŠ a členům KUR SK, za pořádání soutěží MŠMT v roce 2017:
Hra na klavír – 15. – 16.3.2017, ZUŠ B.M.Černohorského Nymburk
paní ředitelka Bc.Věra Janišová
KUR SK: Mgr. Hana Javorská, ZUŠ Říčany
Hra na kytaru – 30. – 31.3. 2017, ZUŠ Kladno, 5.května
paní ředitelka Michaela Bernášková
KUR SK: Ozren Mutak – ZUŠ Kladno, 5.května
Hra na smyčcové nástroje – 4. – 5.4. 2017, ZUŠ Mladá Boleslav

paní ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
KUR SK: Mgr. Jitka Adamusová, ZUŠ Říčany, Mgr. Eva Pinkasová, ZUŠ Mladá Boleslav
Hra dechových orchestrů – 7.4. 2017, ZUŠ Fr.Kmocha Kolín
pan ředitel Mgr. Michal Dubnický
KUR SK: Mgr. František Fejgl – ZUŠ Brandýs nad Labem
Hra jazzových a ostatních orchestrů – 26. – 27.4.2017, ZUŠ Poděbrady
paní ředitelka Mgr. Hana Janiššová
KUR SK: Mgr. František Fejgl – ZUŠ Brandýs nad Labem
Výtvarný obor – soutěžní přehlídka – 12.5.2017, ZUŠ Český Brod
pan ředitel Tomáš Charvát
KUR SK: Mgr. Zdena Charvátová – ZUŠ Český Brod

Zhodnocení soutěží
V lednu roku 2017 jsme byli všichni nuceni vypořádat se s novinkou - elektronikou organizací
soutěží - EOS. Všichni ředitelé se shodli v tom, že EOS je výborná záležitost, která velmi
usnadňuje organizaci a pořádání soutěží. Zároveň jsme se shodli v tom, že v loňském roce bylo
potřeba více času na seznámení se s celým systémem. Díky vzájemné spolupráci jsme ale situaci
zvládli.

Ředitelé ZUŠ, kteří pořádali krajská kola, se shodli v tom, že průběh soutěží byl převážně
bezproblémový.
Zásadní problémy se objevily pouze dva:
1. Neveřejné kolo okresní soutěže ve hře na kytaru – řešilo se na ÚUR
2. Diskvalifikace souboru bicích nástrojů ze soutěže jazzových a ostatních orchestrů 2017 –
řešilo se to s vedoucím celorepublikové sekce Bc. Jaroslavem Sochorem
Dále I. Sinkulová připomněla poznámku vedoucí sekce klavíru Mgr. Hany Javorské s důrazem na
lepší výběr repertoáru, odpovídajícímu věku a schopnostem dítěte.
Další problém, který se vyřešil ve spolupráci s panem Kratochvílem z EOSu, bylo sloučení soutěže
dechových orchestrů a jazzových a ostatních orchestrů. Soutěž proběhla v Poděbradech.

Dalším problémem, který se vyřešil, byla účast jednoho žáka na dvou krajských soutěžích (Praha
x Středočeský kraj). Podařilo se to zjistit pouze náhodou. Do budoucna dvojí účast žáků v soutěži
MŠMT ohlídá EOS.

Zhodnocení proběhlých soutěží 2016/2017 zpracovává předsedkyně KUR Iveta Sinkulová.
Hodnocení zasílá předsedovi ÚUR ČR Aleši Chalupskému a zveřejňuje jej na stránkách KUR SK
(www.zusricany.cz/Krajská umělecká rada). Zde mají ředitelé možnost se s Hodnocením
soutěží za rok 2016/2017 seznámit. Hodnocení soutěží musí být odesláno panu
A.Chalupskému do konce listopadu 2017. Poté bude dokument zveřejněn na stránkách KUR.

Informace z KUR SK
Předsedkyně KUR SK I. Sinkulová poděkovala předsedům jednotlivých sekcí KUR SK, kteří se
v předešlém školním roce uvolnili z funkce, za jejich práci.
Uvolnění předsedové sekcí: vrchní smyčce –Mgr. Jitka Adamusová, sborový zpěv –Mgr. Alena
Hejlová, taneční obor - Mgr. Šárka Kuželová.
Uctila minutou ticha památku Ivany Kořínkové a vyzvala ředitele, aby posílali návrhy na nového
předsedu či předsedkyni sekce skladby.
Seznámila ředitele s novými členy KUR SK – Marie Švejdová (ZUŠ Mladá Boleslav) – vrchní
smyčce, Petr Dolejší (ZUŠ Nymburk) – zpěv a Vendula Dědová (ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice) –
taneční obor.
Jako předsedkyně sekce sborového zpěvu byla jednohlasně zvolena paní ředitelka Mgr. Bc.
Martina Rajtmajerová ze ZUŠ Václava Talicha v Berouně.
Sinkulová dále informovala, že na KUR SK se probíral počet žáků v jednotlivých krajských kolech.
Vzhledem k tomu, že neustále stoupá počet soutěžích, apelovala I.Sinkulová na okresní poroty
v tom smyslu, aby v krajském kole soutěžili pouze ti žáci, kteří umělecky dosahují na postup do
vyššího kola soutěže. Pokud se situace nezlepší, bude muset KUR přistoupit (i na žádosti
ředitelů, kteří krajská kola pořádají) k určitým okresním limitům.

5. Vyhlášení soutěží MŠMT ve školním roce 2017/2018

Sólový a komorní zpěv: 21. – 22. března 2018, ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou
Ředitelka: Jana Czikraiová
Vedoucí sekce KUR SK: Petr Dolejší (ZUŠ Nymburk)

Hra na dechové nástroje: 26. – 27.března 2018, ZUŠ F. Kmocha Kolín
Ředitel. Mgr. Michal Dubnický
Vedoucí sekce KUR SK: Václav Slivanský (ZUŠ Brandýs nad Labem) – dřevěné dechové nástroje,
Miroslav Thuma (ZUŠ Nové Strašecí) – žesťové nástroje

Hra smyčcových souborů a orchestrů: 5.dubna 2018, ZUŠ Mladá Boleslav
Ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Eva Pinkasová – spodní smyčce, Marie Švejdová – vrchní smyčce
(ZUŠ Mladá Boleslav)

Hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra: 22. – 23.března 2018, ZUŠ Kladno, 5.května
Ředitelka: Michaela Bernášková
Vedoucí sekce KUR SK: Radek Břicháč (ZUŠ Říčany, ZUŠ Kladno, 5.května)

Hra na cimbál, dudy, hra souborů lidové hudby: 5.dubna 2018, ZUŠ Mladá Boleslav
Ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Iveta Sinkulová (ZUŠ Říčany)

I.Sinkulová připomněla změnu v zařazování žáků do soutěžních kategorií podle věku
dosaženému v roce soutěže, tj. od 1.1 – 31.12.2018.
Zároveň také prošla s řediteli propozice soutěže 2017/2018 a zdůraznila některé body, na které
je potřeba brát ohled a dát pozor (např. že soutěž je pouze pro žáky ZUŠ a pouze do 26 let věku,
důležité ohlídat u orchestrů, ohlídá snad EOS nebo nemožnost soutěžit pro žáky uměleckých
škol…atd)

Doporučila všem přečíst si důkladně dispozice soutěže, které na začátku září poslala do všech
škol paní Mgr. Zdena Kšírová z MŠMT. Dispozice budou také viset na stránkách KUR SK
www.zusricany.cz

Do EOSu bude vkládat okresní soutěže předsedkyně KUR SK – Iveta Sinkulová.
Do 16.října 2017 je nutné naplánovat okresní kola. I Sinkulová 16.10. zavolá podle domluvy
ředitelům z jednotlivých okresů a ti jí nahlásí termíny okresních kol.
Pořadatelé okresních kol musí dostat přihlášky nejpozději 14 dní před konáním okresního
kola.
Pořadatelé krajských kol musí dostat přihlášky nejpozději 21 dní před konáním krajského kola.
Uzávěrka přihlášek bude naplánována přesně podle toho, jak jsme se na poradě dohodli.
Přizpůsobte si prosím jednotlivá kola těmto termínům, ať opakovaně nedochází problémům a
neprostupnosti přihlášky do dalšího kola.
NIDV bude pořádat znovu školení k EOSu – je nutné se těchto školení zúčastnit, aby nedocházelo
(jako v loňském roce) k tomu, že některé školy nebudou o systému, respektive o jeho novinkách
vůbec informovány!

6. Informace z ÚUR ČR – 14. září 2017, MŠMT
Zápis ze schůze ÚUR ČR bude vyvěšen na stránkách KUR SK - www.zusricany.cz
Ředitelé si ho zde, v případě zájmu, mohou přečíst.
I.Sinkulová informovala ředitele o průběhu porady ÚUR ČR a zmínila úvahu o konci papírových
přihlášek, o dalším vývoji EOSu pro lepší průběh soutěží, o změnách v organizačním řádu
soutěží, o plánované změně v sekci lidových nástrojů.
Dále hovořila o NIDV, NÚV atd.
7. AZUŠ
J.Freml informoval ředitele o projektu spolupráce s Českou filharmonií.
Informoval také o připravovaném sekání AZUŠ v pardubickém kraji. Seznámil ředitele v krátkosti
s tím, co AZUŠ SK projednávala a čeho se zúčastnila.
Požádal ředitele, aby lépe reagovali na korespondenci, kterou jim zasílá a která se týká AZUŠ.

8. Další informace
Iveta Sinkulová poděkovala ředitelům za účast na poradě. V případě jakýchkoli dotazů je
ředitelům ZUŠ SK k dispozici. Požádala ředitele, aby hlásili jakoukoli změnu kontaktu - e-mailové
adresy, telefonu atd.
Zapsala:
Mgr .Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK
2.října 2017

